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SAMMANFATTNING 
Titel  Att utvärdera framtidens guldkorn – En studie om svenska Venture 

Capital-bolags investeringskriterier 

Författare  Linn Andersson, Anna Ottosson, Sanna Svensson 

Handledare  Lars Lindkvist 

Nyckelord Venture Capital, Venture Capital-bolag, Entreprenörer, 
Investeringskriterier, Utvärderingskriterier  

Bakgrund  Tillväxtviljan bland de svenska småföretagen är stor, men avsaknad av 

kapital begränsar många entreprenörer och småföretag. Den höga 

risknivån minskar möjligheterna att erhålla exempelvis bankfinansiering, 

och för många tillväxtbolag i tidiga faser kan Venture Capital därför vara 

det enda finansieringsalternativet. 

Syfte Syftet med studien är att skapa förståelse för de investeringskriterier som 

svenska Venture Capital-bolag använder vid sin utvärdering av 

potentiella investeringsobjekt samt jämföra dessa med vad entreprenörer 

anser påverkar utvecklingen av ett företag. 

Metod Studien är av kvalitativ karaktär och empirin består av data från 20 

genomförda intervjuer samt skriftliga frågeformulär, där respondenterna 

utgörs av venture-kapitalister samt entreprenörer som har erhållit 

Venture Capital-finansiering.  

Resultat  De kriterier som är centrala vid Venture Capital-bolags utvärdering av 

potentiella investeringsobjekt är entreprenörsteamet, marknads-

förutsättningar samt produkterbjudande. Av dessa kriterier anser både 

venture-kapitalister och entreprenörer att det är entreprenörsteamet som i 

störst utsträckning påverkar ett företags utveckling. Att 

entreprenörsteamet tillskrivs så stor betydelse förklaras av att 

förutsättningarna för företagets fortsatta utveckling ständigt förändras, 

vilket ställer krav på att entreprenörsteamet har förmåga att hantera 

denna dynamiska process och anpassa företagets utveckling efter 

oförutsedda förändringar. 



	  

	  

ABSTRACT 
Title To Evaluate the Future Grain of Gold - A Study of Swedish Venture 

Capital Firms’ Investment Criteria 

Author Linn Andersson, Anna Ottosson, Sanna Svensson 

Supervisor Lars Lindkvist 

Keywords  Venture Capital, Venture Capital Firms, Entrepreneurs, Investment 
Criteria, Evaluation Criteria 

Background There is a strong desire to grow among small Swedish enterprises, but 

lack of capital is a limiting factor to many entrepreneurs and small 

enterprises. The high level of risk reduces the possibilities of receiving 

financing through bank loan or similar, which makes Venture Capital the 

only financing alternative for some high growth-ventures in early stages.  

Aim The aim of this study is to provide understanding for the investment 

criteria used by Swedish Venture Capital firms during their evaluation of 

investment propositions, and to compare these with factors that 

entrepreneurs perceive as influential to the development of a company.  

Methodology The approach of this study is qualitative, and the presented findings are 

conducted from 20 interviews and written questionnaires. The 

respondents consist of venture capitalists and entrepreneurs who have 

received Venture Capital financing.  
 

Result The criteria that are of central importance to Venture Capital firms’     

when evaluating investment propositions are the entrepreneurial team, 

the market potential and the product offer. Among these criteria both 

entrepreneurs and venture capitalists perceive the entrepreneurial team as 

the criterion with the largest impact on the development of a company. 

The importance of the entrepreneurial team is explained by the fact that 

the conditions for the company’s further development are under 

continuous change, which necessitates the entrepreneurial team’s ability 

to handle this dynamic process and adapt the company’s development to 

unexpected changes.    



	  

	  

PROLOG  
 
År 2006 grundade två unga entreprenörer ett nytt svenskt IT-företag. Namnet på 

företaget bestämdes till en kombination av de två orden ”spot” och ”identify”; Spotify 

(Spotify 2012). Under sommaren år 2011, bara fem år efter företagets grundande, 

beräknades det svenska företagets värde uppgå till cirka 15 miljarder kronor (Ny Teknik 

2011), och i januari år 2012 utsågs en av grundarna, Daniel Ek, till den mäktigaste 

mannen i musikvärlden av tidningen Forbes (Forbes 2012).  

 

Företagets succé har inte enbart gynnat de två entreprenörerna, det har också inneburit 

att de aktörer som investerade i företaget under dess första levnadstid har gjort en 

mycket lönsam affär. Två svenska Venture Capital-bolag som investerade i Spotify var 

Creandum och Northzone (Creandum 2012; Northzone 2012), och de gjorde därmed 

vad varje venture-kapitalist önskar – de hittade ett guldkorn.  

 

Svenska Venture Capital-bolag utvärderar ständigt nya potentiella investeringsobjekt, 

med förhoppningen om att hitta ett företag med potential att bli nästa guldkorn.  

Frågan är vilka investeringskriterier de utgår ifrån för att inte förväxla ett guldkorn 

med ett vanligt sandkorn när det väl dyker upp?  

 

  



	  

	  

DEFINITIONER 
 

Riskkapital 

Begreppet riskkapital syftar på investeringar som sker i ett företags eget kapital 

(Arnander 2007). I denna studie kommer dock begreppet riskkapital att reserveras för 

investeringar i Private Equity.  
 

Venture Capital 

Den klassiska Venture Capital-investeringen är en tidsbegränsad minoritetsinvestering 

som sker i ett onoterat företag. Företaget är ofta ett ungt bolag som befinner sig i 

livscykelns tidiga fas (early stage). (SVCA 2012c) 
 

Venture Capital-bolag 

Bolag som investerar i ett företags relativt tidiga utvecklingsskede, när företaget går 

från en utvecklingsfas till att starta försäljning eller när företaget ska expandera vidare. 

(SVCA 2012b) 
 

Venture-kapitalist 

En individ som arbetar i Venture Capital-bolag. (Se definition av Venture Capital-bolag 

ovan) 
 

Portföljföretag 

De företag som Venture Capital-bolagen investerar i kallas ofta portföljföretag med 

anledning av att Venture Capital-bolagen ofta har en portfölj med flera olika 

investeringar, för att därigenom sprida riskerna. (Isaksson 2000) 
 

Evergreen-fond 

En fond där den avkastning som genereras från investeringar automatiskt återinvesteras 

i samma fond istället för att distribueras till de som investerat i fonden. Fonden har 

därför en oändlig livslängd. (Söderblom 2011) 
 

VC-fond 

En VC-fond förvaltar pengar från investerare som söker Private Equity-andelar i små 

och medelstora företag med stark tillväxtpotential. (FundingPost 2012)  
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1. INTRODUKTION  
 
1.1 BAKGRUND 
 

1.1.1 BETYDELSEN AV VENTURE CAPITAL 
  

“We need growth-oriented entrepreneurial ventures in society. These ventures 

represent an important power in an economy - they create innovations and dynamics, 

new jobs, income and, not least, wealth […] Thus, growth-oriented ventures are 

important in society, and venture capital is a significant vehicle for promoting their 

growth”  
Landström (2007 s. 3) 

 

Entreprenörer och småföretag är viktiga för att skapa tillväxt och sysselsättning då de 

bidrar till många nya arbetstillfällen samt utveckling av innovationer (Stein 2010). 

Tillväxtviljan i de svenska småföretagen är dessutom stor, vilket visas i en 

undersökning gjord av Tillväxtverket där nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade 

småföretagen uppger att de vill växa sig större (Tillväxtverket 2011). För de småföretag 

som vill växa sig större blir dessvärre avsaknaden av kapital ofta ett problem (SVCA 

2010). Den vanligaste externa finansieringsformen som småföretag uppger att de 

planerar att använda sig av är bankfinansiering (SEB 2011). Den höga risknivån hos 

många av dessa företag gör det dock svårt att erhålla bankfinansiering, vilket innebär att 

Venture Capital (hädanefter VC) kan vara det enda finansieringsalternativet för 

tillväxtbolag i tidiga faser (SVCA 2012a). 

 

”Venture capital has developed as an important intermediary in financial markets, 

providing capital to firms that might otherwise have difficulty attracting financing”  
Gompers & Lerner (2001a s. 145) 

 

Gompers och Lerner (2001a) menar att de företag som upplever svårigheter med att 

erhålla finansiering ofta innehar få tillgångar och verkar på marknader som ändrar sig 

snabbt. Dessa företag är dessutom oftast små och unga samt besvärade av höga 
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risknivåer, men trots detta är det den typen av högriskprojekt som VC-bolag väljer att 

finansiera då de kan ha potential att generera hög avkastning.  

 
1.1.2 FRAMVÄXTEN AV VENTURE CAPITAL  
 
Den svenska VC-marknaden uppstod under 1970-talet då de första svenska VC-bolagen 

startades (Isaksson 2006). I början av 1980-talet introducerades Over the Counter-

marknaden, OTC-marknaden, vilket innebar att det blev tillåtet att handla med 

onoterade aktier (Fredriksen 1997). Införandet av OTC-marknaden i kombination med 

en mer likvid kapitalmarknad, ett bättre ekonomiskt klimat samt en ny fördelaktig 

lagstiftning för kapitalmarknaden i början av 1980-talet blev startskottet för den första 

så kallade VC-vågen i Sverige (Isaksson 2006). I slutet av samma decennium bidrog 

dock den svenska finanskrisen, med bland annat fallande aktiepriser och höga räntor, till 

att VC-marknaden kollapsade (Söderblom 2012).  

 

Den andra VC-vågen tog fart i mitten av 1990-talet, vilket av Isaksson (2006) förklaras 

av att den svenska VC-marknaden började genomgå en period av mycket hög tillväxt. 

Utbudet av VC ökade och den främsta anledningen till det kan förklaras av en 

blomstrande aktiemarknad, ökning av det privata sparandet i landet och att VC-

marknaden tilldelades kapital från pensionsfonder. Faktorer på efterfrågesidan spelade 

också en avgörande roll för VC-marknadens tillväxt under 1990-talets slut, då det ökade 

utbudet av VC möttes av en ökning i högteknologiska idéer som exempelvis en växande 

internetindustri. (Isaksson 2006) 

  

I slutet av 1990-talet började VC-marknaden, både internationellt och i Sverige, visa 

tecken på överhettning. Marknaden för VC i Sverige hade växt från ett fåtal VC-bolag i 

mitten av 1990-talet till ungefär 200 bolag år 2000, som tillsammans förvaltade mer än 

120 miljarder kronor. Konkurrensen mellan VC-bolagen i Sverige ledde till högre 

värderingar och bolagen investerade i tidigare skeden än vad marknaden traditionellt 

hade gjort. När marknaden sedan kollapsade, i och med att den så kallade 
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Internetbubblan1 sprack, försvann många av de VC-bolag som uppkommit under de år 

då marknaden blomstrade, och bolagen tvingades skriva ned stora proportioner av sina 

investeringar. (Isaksson 2006) Åren efter kraschen karaktäriserades av en motvillig och 

riskundvikande marknad och VC-bolagens tidigare intresse för att investera i tidiga 

skeden mer eller mindre försvann (Isaksson 2006; Söderblom 2012).  

De få VC-bolag som fanns kvar på marknaden övergick istället till att i stor utsträckning 

investera i senare skeden, eller valde att enbart fokusera på befintliga portföljföretag 

(Söderblom 2012). 

 
1.1.3 VENTURE CAPITAL IDAG 
 

Mer än ett decennium har passerat sedan IT-kraschen, men trots det har den globala 

VC-branschen inte återhämtat sig i någon större utsträckning (Kedrosky 2009). 

Söderblom (2012 s. 50) menar att “the venture capital industry is in a deep crisis with 

low average returns, a dramatically decrease of operational VC firms, and, hence, 

fewer investments made into promising entrepreneurial firms in comparison with the 

boom days before the millenium shift”. Statistik för den svenska VC-marknaden visar 

att investeringsbeloppen har minskat de senaste åren, se figur 1.1 nedan. Svenska 

Riskkapitalföreningen uttrycker att år 2011 innebar rekordlåga aktivitetsnivåer vad 

gäller VC-fondernas investeringsnivåer och att de inte kan se några tecken på 

återhämtning (SVCA 2012d).  

 

Söderblom (2012) lyfter fram att det finns två alternativa synsätt på hur VC-branschens 

fortsatta utveckling kommer att se ut. Det första innebär att vi befinner oss i en naturlig 

nedgång som kan hänföras till branschens cyklikalitet och att branschen därmed 

kommer att återhämta sig. De som förespråkar det andra synsättet menar att VC-

branschen kommer att behöva genomgå fundamentala förändringar i form av större 

förändringar gällande strukturen och hur VC-fonder bildas, introducering av nya 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Den orimligt ökande tron på affärsmöjligheter på Internet resulterade år 2000 i den så kallade 
Internetbubblan, då många webbbaserade företag gick i konkurs (Nationalencyklopedin 2012). 
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arbetsmetoder och framförallt en permanent nedskärning i branschen (Söderblom 2012 

s. 51). 

 

 

 
 
Figur 1.1 Egen sammanställning över antal investeringar och investeringsbelopp utifrån data hämtad 
från SVCA (2012e, f) 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

De senaste åren har många VC-bolag blivit mer återhållsamma med sina investeringar 

(SVCA 2012e; Söderblom 2012), något som ytterligare ökar den tidigare beskrivna 

finansieringsproblematiken för små och nya företag. År 2011 var aktivitetsnivåerna 

gällande VC “rekordlåga”, och som tidigare belyst syns inga tecken på återhämtning 

(SVCA 2012d). 

 

För att få fler växande företag och internationell konkurrenskraft är innovationer en 

förutsättning (Tillväxtverket 2012), och något som krävs för att innovativa idéer ska 

kunna kommersialiseras är att det finns möjlighet till finansiering. “Innovations fail to 

create value when they cannot attract the resources required to develop them” 

(Gompers & Lerner 2001b s. 1). De låga aktivitetsnivåerna på VC-marknaden innebär 

att de entreprenörer som vänder sig till VC-bolag för att kommersialisera sina idéer står 

inför en utmaning när det gäller att erhålla finansiering. Utvecklar entreprenörerna en 
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bättre förståelse för VC-bolagens utvärdering av investeringsförslag skulle det kunna 

förbättra förutsättningarna för att en investering ska bli aktuell.  

 

“Understanding decision criteria are not only important for VCs, but also important for 

entrepreneurs seeking venture capital” 
Zacharakis & Meyer (1998 s. 72) 

 

Vi finner att tidigare studier som behandlar VC-bolagens investeringskriterier betonar 

entreprenörsteamet, marknaden, produkterbjudandet samt finansiella aspekter som 

väsentliga kriterier i VC-bolagens utvärderingsprocess. Studier som ofta citeras inom 

området är Wells (1974), Poindexter (1976), Tyebjee och Bruno (1984), MacMillan et 

al. (1985), samt MacMillan et al. (1987). Merparten av dessa studier har konstaterat att 

det är entreprenörskapsrelaterade kriterier som blir avgörande för VC-bolagets beslut 

om huruvida de ska investera i företaget eller inte (Wells 1974; Tyebjee & Bruno 1981; 

MacMillan et al. 1985). Det finns dock studier som motsätter sig att det skulle vara 

entreprenörskapsrelaterade kriterier som är beslutsavgörande, utan att det istället kan 

vara andra kriterier som är avgörande (Hall & Hofer 1993; Zacharakis & Meyer 1998). 

Timmons et al. (1977) konstaterar att portföljföretagets framgång påverkas av hur väl 

entreprenörsteamets förmågor matchar produkt- och marknadsförhållanden (Dubini 

1989).  

 

Den tidiga litteraturen kring utvärderingskriterier fick kritik av Sandberg et al. (1988 s. 

9) som ansåg att den misslyckats med att till fullo fånga och uttrycka “the richness, 

subtlety, and discernment embodied in venture capitalists' decision processes and 

criteria”. Franke et al. (2008) anser vidare att trots att det finns omfattande studier kring 

vilka kriterier som är viktiga så är den kunskap som finns kring VC-bolagens kriterier 

relativt ytlig. Detta skulle kunna förklaras av det faktum som Fried och Hisrich (1994 s. 

28) beskriver; att flertalet av de tidigare tongivande studierna inom området bygger på 

relativt enkla, strukturerade och utskickade enkäter.  

 

En stor del av den forskning som har gjorts kring utvärderingskriterier har genomförts i 

USA (Muzyka et al. 1996). Forskning som behandlar svenska VC-bolags 
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utvärderingskriterier är dock begränsad. Vissa svenska akademiska uppsatser finns 

skrivna inom området investeringskriterier, däribland Anchér och Ersmark (2008) som 

behandlar vilka investeringskriterier som svenska VC-bolag använder sig av, dock 

saknas en utförligare diskussion kring varför vissa kriterier tillmäts större vikt än andra. 

Eriksson et al. (2001) behandlar tillvägagångssättet vid utvärdering av 

investeringskriterier genom att intervjua både entreprenörer och VC-bolag. Isaksson 

(2006) behandlar främst VC-bolagens process med betoning på relationen mellan VC-

bolag och entreprenör, och VC-bolagens investeringskriterier behandlas endast ytligt. 

Söderblom (2012) har presenterat en omfattande studie kring hur VC-branschen ser ut 

idag men behandlar inte området investeringskriterier. 

 

Vi finner att det saknas en studie med syftet att försöka förstå motiven bakom varför 

svenska VC-bolag anser att vissa kriterier är viktigare än andra. Flertalet tidigare 

studier, såsom Poindexter (1976), MacMillan et al. (1985) samt Robinson (1987), har 

fokuserat på att inhämta information via enkäter. Eftersom det saknas en utförligare 

diskussion kring kriterierna finns det ett behov av att komplettera de tidigare studierna 

med en studie som försöker förstå motiven bakom synen på investeringskriterier. Då 

VC-marknaden genomgått en förändring sedan millenniumskiftet finns det även 

anledning att studera om kriterierna som angavs i de tidigare studierna fortfarande 

används av VC-bolagen, samt undersöka om entreprenörsteamet fortfarande tillskrivs 

den väsentliga betydelse som en stor del av den befintliga litteraturen menar. 

 

Genom att i en kvalitativ studie inkludera både VC-bolag och entreprenörer eftersträvas 

en ökad förståelse för vad de anser är viktigt för att ett företag ska utvecklas i rätt 

riktning. Då entreprenörsteamet och VC-bolaget ska fortsätta utveckla företaget 

gemensamt efter en eventuell investering är det av betydelse att båda parter har en 

förståelse för varandras syn på kriterier samt motiv till varför vissa kriterier anses mer 

relevanta än andra. 
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1.3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att skapa förståelse för de investeringskriterier som svenska VC-

bolag använder vid sin utvärdering av potentiella investeringsobjekt samt jämföra dessa 

med vad entreprenörer anser påverkar utvecklingen av ett företag. 
 

1.4 FORSKNINGSFRÅGOR 
 

• Vilka investeringskriterier är centrala vid VC-bolagens beslutsprocess och 

överensstämmer dessa kriterier med entreprenörernas syn på vilka faktorer som 

påverkar ett företags utveckling?  

 

• Vilka motiv ligger bakom svenska VC-bolags syn på vilka kriterier som är 

viktiga?  
 

1.5 DISPOSITION  

•  Avsnittet innehåller bakgrund och problemformulering som 
sedan mynnar ut i syfte och frågeställningar.	  Inledning 

• Avsnittet beskriver studiens vetenskapliga förhållningssätt i 
form av epistemologi samt ontologi. 

Vetenskapligt 
förhållningssätt 

• Avsnittet innehåller angreppssätt, undersökningsstategi och 
design, datainsamling, etik samt metoddiskussion. Metod 

• Avsnittet inleds med en förklaring av vad venture capital är för 
att sedan behandla värderingsmodeller, investeringsfaser, 
investeringsprocessen samt utvärderingskriterier. 

Teoretisk utgångspunkt 

• Avsnittet redovisar och analyserar studiens resultat.   Resultat & Analys	  

• Avsnittet diskuterar och sammanställer studiens resultat för att  
avslutningsvis besvara studiens frågeställningar. Diskussion 

• Avsnittet inleds med att presentera studiens slutsats och avslutas 
med förslag till fortsatta studier. Slutsats 
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2. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
 

2.1 EPISTEMOLOGI 
 

Epistemologi behandlar vad som är, eller ska, betraktas som kunskap (Bryman 2011). 

Björklund och Paulsson (2003) menar att det finns två epistemologiska ytterligheter – 

positiver respektive icke-positivister. Bryman (2011 s.30) menar att ”positivism står för 

en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studiet av den sociala verkligheten och alla dess aspekter”. Författaren 

förklarar att det bland annat innebär att endast de fenomen som kan bekräftas via de 

egna sinnena anses vara kunskap. Halvorsen (1992) förklarar vidare att vetenskap enligt 

positivismen är neutral och värderingsfri. Denna studie har inte en positivistisk 

ståndpunkt i den meningen att information kring de objekt vi har studerat inte enbart 

kunde förstås genom våra sinnen. Det är individers personliga åsikter, kunskaper och 

erfarenheter som har behandlats varför det inte är lämpligt att utgå från positivismens 

ståndpunkt.  

 

Gustavsson (2002) förklarar att den positivistiska ståndpunkten tidigt fick motstånd från 

kritiker som menade att det finns väsentliga skillnader mellan natur- och 

humanvetenskap. Dessa kritiker förespråkar en hermeneutisk ståndpunkt som menar att 

naturvetenskapen ska förklara, medan humanvetenskapen ska tolka och förstå 

(Gustavsson 2002). Det grekiska verbet ”hermeneuein” översätts vanligen till ”att 

tolka”, men Ödman (2007) menar att hermeneutiken är mer mångtydig än så då det även 

handlar om att se till tecken och att tyda, det vill säga att förstå. Vår ståndpunkt byggde 

på tolkning och förståelse av de fenomen som vi studerade, en ståndpunkt som närmast 

kan kopplas till Ödmans (2007) beskrivning av hermeneutiken. När vi som författare till 

studien intagit en tolkande inställning innebär det att vi har försökt tolka venture-

kapitalisters och entreprenörers tolkningar, något som kan ses som en så kallad 

”dubbeltolkning”. Vi har även berört den tredje tolkningsnivån då våra tolkningar i sin 

tur har behövts tolkas utifrån de begrepp, teorier samt litteratur som finns inom vårt 

ämnesområde. (Bryman 2011)  
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2.2 ONTOLOGI 
 

Ontologi beskriver en undersökares världssyn (Björklund & Paulsson 2003). Inom 

området ontologi finns två olika synsätt som av Bryman (2011) presenteras som 

objektivism samt konstruktionism. Det första synsättet, objektivism, innebär att vi ställs 

inför sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför vår förståelse och som 

vi därför inte kan påverka. Det innebär bland annat att sociala företeelser anses ha en 

existens som är oberoende av aktörerna. Konstruktionism är det andra ontologiska 

synsättet, och förespråkare av denna ståndpunkt menar att kategorier som till exempel 

organisationer och kulturer inte bör anses som på förhand givna enheter, utan snarare 

som något som de sociala aktörerna kan påverka eller styra. (Bryman & Bell 2005) 

Corbin och Strauss (2008) uttrycker att ”concepts and theories are constructed by 

researchers out of stories that are constructed by research participants who are trying 

to explain and make sense out of their experiences and or lives, both to the researchers 

and themselves”. Detta kan hänföras till denna studie då stort fokus har legat på 

respondenternas tidigare erfarenheter och upplevelser, samt deras uppfattningar kring 

dessa, och härmed finner vi att studien antar det konstruktiva synsättet snarare än det 

objektiva. Det som ytterligare stärker denna studies konstruktiva synsätt är att de objekt 

som studeras inte kan anses vara på förhand givna enheter utan dessa påverkas av sin 

omgivning och befinner sig i ständig förändring och utveckling, vilket bland annat har 

belysts i avsnitt 1.1.2 Framväxten av Venture Capital.   
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3. METOD 
 
3.1 ANGREPPSSÄTT 

 
Enligt Bryman (2011) finns det två huvudsakliga angreppssätt som beskriver relationen 

mellan studiens empiri och teori; ett deduktivt respektive ett induktivt angreppssätt. Det 

induktiva angreppssättet är det som bäst beskriver denna studies utgångspunkt men i 

likhet med citatet av Bryman (2011) nedan uppfattar vi att vår studie snarare har en 

tendens till att ha ett induktivt angreppssätt, och att detta inte kan likställas med att vår 

studie genomgående har ett strikt induktivt angreppssätt. 

 

”Det är bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser, inte som 

uttryck för en entydig distinktion som alltid gäller”  
Bryman (2011 s. 29) 

 

Befintlig teori har bidragit till studiens slutsatser, men det är mötet med empirin som är 

det centrala. Inga hypoteser ligger till grund för studiens empiriinhämtning och befintlig 

teori har framförallt använts som en referensram, vilket innebär att studien anses ha en 

induktiv ansats (Bryman 2011). Gummesson (2004) menar att en induktiv ansats 

medför att fokus ligger på den teori som de verkliga fallen har lett fram till 

(Gummesson i Gustavsson 2004). Att relationen mellan teori och empiri har en induktiv 

ansats innebär att de slutsatser som studien presenterar huvudsakligen baserats på de 

observationer som gjorts (Bryman 2011). Marshall och Rossman (2011) förklarar att 

analysen vid en induktiv ansats består i att författaren utforskar mönster, områden och 

kategorier i studiens empiri, något som vi haft för avsikt att göra kontinuerligt under 

arbetets gång. Vi har även varit medvetna om den svaghet som Hultén et al. (2007) 

menar att det induktiva sättet har när det gäller att dra slutsatser. Författarna antyder att 

en induktiv metod sällan bygger på samtliga observationer som är möjliga, vilket 

innebär att undantag så småningom upptäcks.  

 
 
  



	  

	  

	  

11 

3.2 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI & DESIGN 
 

Ett val som påverkar studiens upplägg är huruvida studien som ska genomföras är av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Kvantitativ forskning kan ses som en strategi där 

kvantifiering betonas vid insamlandet av data, samt vid analys av dessa data, medan 

kvalitativ forskning kan beskrivas som en strategi där det fokuseras på ord snarare än 

kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman 2011).  

 

Björklund och Paulsson (2003) menar att studiens syfte är det som framförallt 

bestämmer huruvida en studie är kvantitativ eller kvalitativ. Johansson (2011) menar att 

de kvalitativa metoderna primärt syftar till att identifiera meningar eller innebörder, 

vilket överensstämmer med denna studies syfte som innefattar att ”skapa förståelse”.  

Att studien har en kvalitativ strategi beror även på att stor vikt har lagts vid åsikter och 

uttalanden från de venture-kapitalister och entreprenörer som studerats.   

 

Kvalitativ metod bidrar enligt Gummesson (1991) med kraftfulla verktyg för studier 

inom företagsekonomi, varför den kvalitativa metoden lämpar sig för studiens område. 

Många kvalitativa forskare intresserar sig för den komplexitet som uppstår genom social 

interaktion (Marshall & Rossman 2011). Detta är något som speglas i studien då 

området i stor utsträckning präglas av relationen mellan venture-kapitalister och 

entreprenörer. För att kunna skapa förståelse för hur synen på olika kriterier är och hur 

dessa används behövde vi dessutom gå på djupet, vilket bäst görs genom en kvalitativ 

studie (Repstad 2007).  

 

Den undersökningsdesign som denna studie präglas av är den så kallade 

tvärsnittsdesignen, även kallad survey-design. En sådan design innebär att empiri 

insamlas vid ett huvudsakligt tillfälle, till exempel genom kvalitativa intervjuer eller 

surveystudier (Bryman 2011). Empirin är inhämtad från flera olika studieobjekt genom 

kvalitativa intervjuer samt skriftliga surveyundersökningar vid ett tillfälle.  
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3.3 DATAINSAMLING 
 

3.3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
För att undersöka vilka befintliga studier som finns kring VC-bolagens 

investeringskriterier har vi främst genomfört sökningar i databaserna Google Scholar, 

Academic Search Premier, Business Source Premier, LiUBSearch samt 

Bibliotekskatalogen. Härigenom fick vi en överblick av vad som skrivits inom vårt 

valda område samt vad tidigare forskning kommit fram till och vilken metod som 

använts i undersökningen. Vetenskapliga artiklar, böcker samt uppsatser har legat till 

grund för vår fortsatta forskning inom området. I tabellen nedan anges de sökord som vi 

i stor utsträckning använde oss av och som är centrala för studien.  

 
”Venture Capitalists’ Decision 

Criteria” 
”Venture capital and 

entrepreneurship” 
”Swedish venture 

capital” 
”Venture Capitalists’ Investment 

Decision” 
”Venture capital + 

entrepreneurial criterias” 
“ Venture capital 

Sweden” 
”Understanding decision criteria” “Evaluation + 

entrepreneur” 
”Beslutskriterier vid 

investering” 
”Venture capital decision making” “Evaluation + ventures” “Utvärderingskriterier 

+ venture capital” 
”Venture capital decision making and 

the entrepreneur” 
”Human capital valuation” ”Venture-kapitalisters 

beslutskriterier” 
“Investment decision” “Venture Capital 

investment criteria”  
“Investeringskriterier” 

 

Vid sökning av tidigare forskning fann vi att benämningen på de kriterier som VC-

bolag använder i sin utvärdering varierade mellan beslutskriterier, utvärderingskriterier 

och investeringskriterier. Dessa benämningar ser vi som synonyma och därmed har vi, 

för att underlätta för läsaren, valt att enbart använda oss av benämningen 

investeringskriterier i studien.  

 
3.3.2 INTERVJUER & SKRIFTLIGA FRÅGEFORMULÄR 
 

Alvesson & Deetz (2000) menar att ett kvalitativt angreppssätt huvudsakligen består av 

intervjuer, vilket överensstämmer med denna studies tyngdpunkt. Intervjuer har varit 

lämpligt då studiens fokus ligger på individer och avsikten har varit att fånga upp dessa 
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individers erfarenhet och upplevelser genom intervjuerna (Marshall & Rossman 2011). 

Bryman (2011) anger att det vid kvalitativ forskning finns en tyngd på respondenternas 

egna uppfattningar och synsätt i de inledande frågeställningarna eftersom intervjun är 

till för att få fram respondentens åsikter. Bryman (2011) menar även att man vid 

kvalitativa intervjuer gärna ser att intervjun rör sig i olika inriktningar eftersom det ger 

en bra indikation på vad respondenten anser är viktigt och relevant. Intervjuarna får 

även ställa följdfrågor och ändra på frågornas ordningsföljd om de finner det passande 

för situationen. Detta är något vi har ansett varit nödvändigt då respondenternas olika 

åsikter och erfarenheter har gjort det naturligt att i viss utsträckning ställa följdfrågor 

och ändra ordningsföljd för att få god förståelse för respondenternas svar. Detta har 

inneburit att intervjuerna ibland har följt den riktning som respondentens svar leder in 

på, vilket ofta är fallet vid kvalitativa intervjuer (Bryman 2011).  

 

I kvalitativa intervjuer är syftet att få fram fylliga och detaljerade svar (Bryman 2011), 

ett syfte som vi anser har uppfyllts under de genomförda intervjuerna.  Att kvalitativa 

metoder är flexibla är även något som Repstad (2007 s. 16) uppger: ”Det finns också en 

flexibilitet inom ramen för varje intervju, ett svar på en viss fråga leder till exempel till 

uppföljningsfrågor. Även om intervjuerna behandlar samma tema kan de ändå bli 

mycket olika”. Repstad (2007) menar vidare att en annan egenskap hos kvalitativa 

metoder är att de är inriktade på att fånga deltagarens egna verklighetsuppfattningar och 

tankesätt i ”nyansrikedom”. Härigenom såg vi det passande med en kvalitativ metod då 

vi ville fånga respondentens genuina uppfattning, vilket vi ansåg var möjligt genom att 

bland annat kunna ställa följdfrågor. 

 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjumetod eftersom vi ville ha relativt 

tydligt fokus med specifika frågeställningar (Bryman 2011). Vid en semistrukturerad 

intervju har forskaren en intervjuguide, det vill säga en lista med relativt specifika 

ämnen som ska behandlas under intervjun, vilket har överensstämt med vårt 

tillvägagångssätt (Bryman 2011). Vår undersökning har innefattat intervjuer med olika 

VC-bolag och entreprenörer varför vi ansåg det nödvändigt att ha en viss struktur i 

intervjun för att vi skulle kunna jämföra dem. Detta pekar ytterligare på att en 

semistrukturerad intervjumetod har varit lämplig att använda.  
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Att en semistrukturerad metod med en intervjuguide används hindrar dock inte 

respondenten från att utforma svaren på sitt eget sätt, tvärtom har respondenten stor 

frihet att formulera svaren självständigt (Bryman 2011). Denna studie har strävat efter 

att fånga åsikter och upplevelser hos respondenterna, och därför har det varit av stor vikt 

att intervjupersonerna har fått möjlighet att utforma svaren på olika sätt.  

 

Intervjuerna kompletterades med skriftliga frågeformulär, eftersom vi avsåg att försöka 

förstå hur relevanta enskilda aspekter inom de i teorin vanligt förekommande 

huvudkriterierna entreprenörsteam, marknad, produkt samt finansiella kriterier anses 

vara. De skriftliga frågeformulären innehåller frågor med koppling till det som 

diskuterades i intervjun där respondenten dels fick rangordna olika huvudkriterier och 

dels fylla i hur relevanta de anser att olika kriterier är i en fyrgradig skala från ”ej 

relevant” till ”mycket relevant”. Att vi valde en fyrgradig skala istället för en femgradig 

eller tregradig skala berodde på att vi ville undvika att respondenterna skulle välja det 

mittersta alternativet. Med ett jämnt antal alternativ var de tvungna att ta ställning till 

om de anser det relevant eller inte. Vid rangordningen av huvudkriterierna fick 

respondenterna rangordna entreprenörsteam, marknad och produkt. Att huvudkriteriet 

”finansiella aspekter” inte var med beror på att vi anser att avkastning oftast är det som 

de andra kriterierna leder fram till.  

 

3.3.3 URVAL 
 

I studien intervjuades totalt 20 personer, varav åtta personer på svenska VC-bolag som 

är väl insatta i VC-bolagens beslutsfattarprocess samt tolv entreprenörer som deltagit i 

sina egna företags processer gällande anskaffning av VC. Längden på intervjuerna var i 

genomsnitt 45 minuter långa. I tabellerna nedan anges vilka personer vi intervjuat och 

en utförligare beskrivning av VC-bolagen och entreprenörerna går att finna i appendix 

1. Det går även att finna en intervjuöversikt i appendix 4. 
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I viss utsträckning har vi valt respondenter efter ”snöbollsprincipen” då vissa 

respondenter givit en rekommendation om andra lämpliga respondenter (Repstad 2007). 

Det framgår att när man använder sig av denna metod bör man vara uppmärksam på att 

respondenterna kan ha en tendens till att rekommendera personer som har samstämmig 

syn som de själva (Repstad 2007). Detta har vi dock inte upplevt som något problem 

utan snarare sett som en fördel då flera venture-kapitalister vi har varit i kontakt med 

har ett brett kontaktnät bland andra venture-kapitalister och entreprenörer som erhållit 

VC. Därmed har vi kommit i kontakt med personer som varit relevanta för studien. 

 

3.4 ETIK 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har legat till grund för att göra studien 

etiskt riktig. Utgångspunkten har varit det grundläggande individskyddskravet som 

vidare kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Respondenterna har blivit väl informerade om studiens syfte vilket gör att 

informationskravet har uppfyllts, de har även haft rätt att själva bestämma över sin 

medverkan vilket uppfyller samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om personerna i undersökningen ska ges konfidentialitet och att 

personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt. (Vetenskapsrådet 2002) 

Respondenterna i studien har alla blivit tillfrågade om de vill vara anonyma, och trots 

VC-BOLAG ENTREPRENÖRER
R2B:  Rami Avidan Christian Lauritzen
Innovationsbron :  Lars Bengtsson Daniel Arthursson
InnovationsKapital : Gunnar Fernström Ellinor Eineren
Saab Ventures:  Jenny Gustafsson Emil Eifrem
Creandum :  Staffan Helgesson Fredrik Jung-Abbou
Industrifonden : Åsa Knutsson Gustav Borgefalk
Almi Invest :  Björn Persson Jonas Lindqvist
Spintop Ventures : Finn Persson Jonas Nilsson

Katarina Nyhammar
Lars Bengtsson
Marcus Hultberg
Per Nordling
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att alla givit oss tillåtelse att namnge dem i samband med att citat presenteras har 

respondenterna betecknats med bokstäver, A-T, då vi inte ser att det tillför studien värde 

att namnge vem som sagt vad och då vi inte vill riskera att försätta någon av 

respondenterna i en ofördelaktig position. I vissa fall har dock information lämnats som 

gör att det går att utläsa vem som gjort ett visst uttalande, detta är i de flesta fall 

uppgifter som är offentliga, som exempelvis går att få fram genom företagens hemsidor. 

I de fall då citat som inte är offentliga har använts i studien har vi kontaktat 

respondenten i fråga och då fått ett godkännande på att citatet får publiceras vilket gör 

att vi anser att vi även uppfyller konfidentialitetskravet. Slutligen har uppgifter om de 

enskilda personerna som deltagit i studien enbart använts för forskningsändamål vilket 

gör att nyttjandekravet har uppfyllts. (Vetenskapsrådet 2002)  
 

3.5 METODDISKUSSION 
 

3.5.1 RELIABILITET & VALIDITET 
 

Reliabilitet behandlar frågan huruvida man kan framställa studiens resultat igen 

(Bryman & Bell 2007) medan validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt 

mått mäter det teoretiska begrepp som det är avsett att mäta (Gustavsson 2004). Bryman 

och Bell (2007 s. 41) menar att validitet på många sätt är forskningens viktigaste 

kriterium. Halvorsen (1992) anser att validitet kan översättas med relevans eller 

giltighet.  

 

Både reliabilitet och validitet är i grunden inriktad på kvantitativ forskning vilket gör att 

inte alla forskare anser att dessa begrepp är användbara i kvalitativ forskning. (Bryman 

& Bell 2005 s. 50) Lincoln och Guba (1985) föreslår istället användandet av 

trovärdighet (trustworthiness) som ett kriterium för hur bra en kvalitativ undersökning 

är. Lincoln och Gubas (1985) trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. De menar att tillförlitlighet (credibility) är ett 

bättre kriterium än intern validitet, att överförbarhet (transferability) är ett bättre 

kriterium än extern validitet, att pålitlighet (dependability) är bättre än reliabilitet och 

att möjlighet att styrka och konfirmera (confirmability) är ett bättre mått än objektivitet. 
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Vi kommer att använda oss av dessa fyra delar när vi diskuterar studiens kvalitet. 

Lincoln och Guba (1985) menar att tillförlitlighet kan uppnås om kvalitativa forskare 

exempelvis delar data och tolkningar med andra deltagare i studien, något vi gjort 

genom triangulering av svaren. För att öka graden av pålitlighet har vi beskrivit vårt 

tillvägagångssätt samt de val och tolkningar som vi gjort. Vår subjektivitet har påverkat 

våra roller som kunskapare vilket gjort det extra viktigt att beskriva tillvägagångssätt 

(Bryman och Bell 2005). För att öka möjligheten till att styrka och konfirmera studien 

har vi försökt utesluta våra personliga värderingar så att dessa inte har påverkat 

utförandet av studien eller dess resultat. Vi har även beskrivit den kontext som studien 

genomförts i för att andra personer ska kunna avgöra huruvida studiens resultat är 

överförbart till andra miljöer.  

 

3.5.2 KVALITATIV STUDIE 
 

Bryman & Bell (2007) menar att en kvalitativ undersökning ibland får kritik för att vara 

för subjektiv. Med det menas att kvalitativa upptäckter förlitar sig för mycket på 

forskarens, ofta osystematiska syn på vad som är signifikant och viktigt, och också 

förlitar sig på den nära personliga relationen som forskaren frekvent utvecklar med de 

personer som studeras (Bryman & Bell 2007 s. 423). Vi var medvetna om den 

svårigheten som fanns gällande att undvika att vara subjektiva när vi presenterade 

resultaten från vår insamlade data. Denna medvetenhet gjorde dock att vi under arbetets 

gång försökte vara så objektiva vi kunde och ingående beskriva hur vi genomförde 

studien. 
 

3.5.3 INTERVJU 
 

Intervjun har många fördelar som metod men det finns risk för att en intervjuareffekt 

uppstår. Det innebär att respondenten svarar såsom den tror att kunskaparen vill ha 

svaret, vilket beror på det samspel som uppstår mellan dem. Dessutom finns alltid risk 

för att fel uppstår på grund av trötthet, sinnesstämningar och andra sociala faktorer. 

(Hultén et al. 2007). Då det också finns risk för att exempelvis missförstånd uppstår har 

respondenterna givits återkoppling för hur vi valt att använda och sammanställa deras 
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intervjusvar i studien. På så sätt har förhoppningsvis risken för missförstånd 

minimerats. I de fall respondenten har tillåtit inspelning av samtalet har detta gjorts för 

att undvika att felaktigheter uppstår på grund av tolkningsproblem och för att minimera 

risken för att vi missar viktig information, något som annars kan förekomma i dessa 

situationer. Vi valde även att ordagrant transkribera hela intervjuerna för att vi vid 

bearbetning skulle kunna följa hela resonemang och därmed minimera risken för 

tolkningsfel och att citaten används i fel sammanhang. Detta är att föredra enligt 

Alvesson (2011) då författaren menar att tolkningsarbetet blir mer detaljerat och kan 

underlätta arbetet. Transkribering av hela intervjusamtalet möjliggör även att exakta 

citat kan presenteras (Alvesson 2011). Då vår studie syftar till att skapa förståelse för 

respondenternas synsätt finner vi att transkriberingsarbetet tillfört studien 

nyansrikedom. Alvesson (2011) förklarar att transkriberingens fördelar måste vägas mot 

den tid det tar att transkribera, läsa igenom samt bearbeta informationen. Då 20 

intervjuer genomförts var transkriberingen ett tidskrävande moment under arbetet med 

studien. Vi ansåg dock att det var nödvändigt att transkribera hela intervjuerna, istället 

för att transkribera vissa förutbestämda områden, eftersom vi ville undvika att ha 

förutfattade meningar kring vad som ansågs vara viktigt, och då riskera att missa andra 

intressanta och icke förutsedda resonemang som nu framkommit i empirin. Dessutom 

har bedömningen gjorts att exakta citat tillför studien värde, något som har möjliggjorts 

genom fullständig transkribering av intervjuerna. För att ytterligare öka sannolikheten 

för att vi tolkat respondenterna på ett korrekt sätt samt utnyttja det faktum att vi är tre 

författare använde vi oss av triangulering vid bearbetning av intervjuerna. Denzin och 

Lincoln (1998) beskriver denna trianguleringsmetod som ”investigator triangulation”, 

vilket innebär att man använder sig av flera olika forskare för att erhålla en mer holistisk 

syn, det vill säga ett helhetsperspektiv. Trianguleringen skedde i form av att alla 

författare kortfattat skrev ner sin tolkning av de viktigaste punkterna från intervjuerna, 

sedan diskuterades vad alla kommit fram till för att på så sätt komma fram till en 

gemensam tolkning av intervjuerna.    
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Figur 3.1 Egen bild av triangulering 

 
 

3.5.4 SKRIFTLIGA FRÅGEFORMULÄR 
 

Gällande den typ av undersökningsinstrument, där respondenten får fylla i frågor själv, 

kan det finnas risk för att missförstånd uppstår. Det är därför viktigt att respondenten 

kan följa materialet på ett enkelt sätt och att frågorna är utformade på ett sådant sätt att 

det är lätt att svara på dem. (Bryman & Bell 2007) Direkt efter intervjusamtalet 

tilldelades respondenten frågeformuläret, vilket gjorde att vi hade möjlighet att 

förtydliga för respondenten vad som menades om funderingar uppstod. Därmed kunde 

risken för missförstånd undvikas. Två respondenter fick formuläret skickat till sig 

istället för att fylla i det vid intervjutillfället, och det var då av ännu större betydelse att 

formuläret var lättförståeligt. Vi är dock medvetna om att vi inte helt kan försäkra oss 

om att respondenterna tolkat våra frågor så som de var menade att tolkas.   
 

3.5.5 GENERALISERING 
 

Gustavsson (2004) menar att den förståelse som en hermeneutisk författare förmedlar är 

bunden till den specifika situation som har studerats, men att förståelsen eventuellt kan 

gälla för andra sammanhang. Författarens förförståelse för området och förmåga att se 

nyanser i informationen är unik, och därför är det svårt för någon annan att upprepa ett 

resultat som exakt överensstämmer med studiens (Gustavsson 2004).  

Gemensam	  
tolkning	  

Författare	  1	  
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Björklund och Paulsson (2003) menar att kvalitativa studier är lämpliga om man vill 

skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, men att möjligheterna till 

generalisering är lägre jämfört med kvantitativa studier. Bryman (2011) menar att 

kritiker anser att det inte går att generalisera en kvalitativ studies resultat till andra 

miljöer då en kvalitativ forskare ofta gör observationer eller ostrukturerade intervjuer 

med ett litet urval i en viss miljö. Dock kan resultaten från en kvalitativ studie 

generaliseras till teorin istället för till populationer. Vår studie avser att göra en 

generalisering i förhållande till teorin varför vi anser att generalisering är möjlig.  
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
 

Kapitlet inleds med generell bakgrundsinformation gällande VC, värderingsmodeller 

samt investeringsfaser som kan vara behjälplig till att förstå studien och den litteratur 

som presenteras. För att läsaren ska få förståelse för vilka kriterier som används och 

motivet till dessa kriterier sker en beskrivning av investeringsprocessen för att därefter 

presentera forskning som behandlar investeringskriterier.  
 

4.1 VENTURE CAPITAL 
 

Private Equity är investeringar genom riskkapital i onoterade företag. VC är i sin tur en 

del av Private Equity där finansieringen sker under de tidiga utvecklingsfaserna; sådd-, 

uppstarts-, och tillväxtfaserna, (Arnander 2007) se figur 4.1. Denna investeringsform är 

även förknippad med ett aktivt ägarengagemang i det företag som VC-bolaget investerar 

i, vilket innebär att investerarna inte enbart ska tillföra kapital utan de ska även 

tillhandahålla icke-finansiella tjänster i form av exempelvis relevant kunskap och 

erfarenhet (Fraser-Sampson 2007 i Söderblom 2012). Företagen som VC-bolagen 

investerar i kallas ofta portföljföretag med den anledningen att VC-bolagen ofta har en 

portfölj med flera olika investeringar för att på så sätt sprida riskerna. VC-bolagen har 

som mål att avyttra sin investering efter en viss tidsperiod, ofta efter fem till sju år. 

(Isaksson 2000) VC-bolagen har ofta en benägenhet att investera tillsammans med 

andra venture-kapitalister för att därmed dela på de finansiella och operationell risker 

som investeringen medför (Sorensson & Stuart 2001, i Söderblom 2012). 
 
 

 

Figur 4.1 Modell som visar olika finansieringsalternativ, med betoning på Venture Capital – Omarbetad 

bild av Söderblom (2012 s. 15) 
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4.2 VÄRDERINGSMODELLER 
 

Damodaran (2002) beskriver tre olika huvudkategorier av värderingsmodeller. Dessa tre 

kategorier är:  

• Diskonterad kassaflödesvärdering, även kallat DCF-värdering 

• Relativvärdering  

• Contingent Claim-värdering 

DCF-värdering kan anses vara den grund som alla andra värderingstyper har byggts på. 

Principen baseras i stort på att värdet av en tillgång anses vara nuvärdet av 

prognostiserade framtida kassaflöden. Trots att många diskussioner angående värdering 

har sin utgångspunkt i DCF-modeller är den vanligaste värderingsformen i realiteten 

relativvärdering, vilket helt enkelt innebär att värdet fås genom att jämföra en tillgång 

med marknadspriset på liknande tillgångar. (Damodaran 2002) Vid relativvärdering 

använder man sig av olika nyckeltal eller multiplar varför namnet multipelvärdering 

ofta används synonymt med relativvärdering (Andersson et al. 2007). Contingent 

Claim-värdering är en nyare värderingstyp som bygger på tanken att värdet av en 

tillgång kan sägas vara större än nuvärdet av prognostiserade kassaflöden om dessa 

kassaflöden är beroende av huruvida en specifik händelse kommer att inträffa eller inte i 

framtiden (Damodaran 2002). 

 

Arnander (2007) menar att det för tillväxtföretag rekommenderas att de ska använda 

antingen en multipelvärdering eller en DCF-värdering. Författaren menar att vilken 

värderingsmetod som lämpar sig bäst att använda beror på var i livscykeln företaget 

befinner sig. Ju yngre företaget är desto mer passande är multipelvärdering, medan 

DCF-värdering blir mer relevant allteftersom de fria kassaflödena ökar. Trots att 

värderingsmetoderna lämpar sig till olika sorters stadier i livscykeln används de ofta 

tillsammans. Arnander (2007) förklarar vidare att modellerna ofta kompletterar 

varandra och om de olika värderingarna jämförs kan de hjälpa till att bedöma om 

värderingarna är rimliga.  
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4.3 INVESTERINGSFASER 
 

Beroende på i vilken utvecklingsfas som ett företag befinner sig i är det i behov av olika 

sorters finansiering (Arnander 2007). VC-bolag inriktar sig ofta på olika sorters faser i 

portföljbolagens livscykler där varje fas vanligtvis har sina speciella kapitalbehov 

(Isaksson 2000). I nedanstående stycken, avsnitt 4.3.1 - 4.3.3, kommer såddfasen, 

uppstartsfasen samt expansionsfasen att beskrivas utifrån Isaksson (2000).  

 
4.3.1 SÅDDFAS 

 

Såddfasen är den tidigaste fasen och finansiering i detta skede krävs ofta för att en 

entreprenör ska kunna utvärdera eller testa en idé för att kunna utveckla en produkt 

innan företaget har etablerats. Såddfinansiering kan även vara finansiering av 

forskningsprojekt som har potential att kunna leda till något som kan lanseras på 

marknaden.  
 

4.3.2 UPPSTARTSFAS 
 

I uppstartsfasen2 är företaget relativt nystartat och dess produkt har sällan blivit testad 

på marknaden. Finansieringen behövs vanligtvis för fortsatt produktutveckling eller för 

att komma igång med marknadsföringen. I amerikansk litteratur inom området anges 

ofta även det som kallas first-stage financing som en del av uppstartsfasen. Första 

finansieringsstadiet inträffar när företagets ursprungskapital börjar bli förbrukat och 

verksamheten behöver ytterligare finansiering för att påbörja exempelvis försäljning och 

tillverkning.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2 Uppstart benämns även Start-Up  



	  

	  

	  

24 

4.3.3 EXPANSIONSFAS 
 

Expansionsfasen kan delas in i tidig och sen expansion. Tidig expansion kallas ibland 

även för second-stage financing. I detta stadium ökar försäljningen och tillverkningen 

vilket gör att företaget är i behov av mer rörelsekapital. En investering i denna fas 

innebär oftast en investering i ett företag som ännu inte redovisar någon vinst. Sen 

expansion, även kallat third-stage expansion financing, inträffar då företaget är lönsamt 

och har en kraftig tillväxt. Finansiering behövs exempelvis för rörelsekapital, 

marknadsföring samt förbättring av produkten. 
 

4.4 VC-BOLAGENS INVESTERINGSPROCESS  
 

Tyebjee och Bruno (1984) beskriver venture-kapitalisters investeringsaktivitet i fem 

steg. Dessa fem steg är deal origination, screening, evaluation, deal structuring samt 

post-investment activities.  

 

I nedanstående avsnitt kommer vi att redogöra för de tre första stegen i denna process 

där utgångspunkten är Tyebjee och Brunos (1984) indelning, med fokus på de två 

stegen screening samt evaluation. Anledningen till att fokus läggs på dessa två steg är 

att VC-bolagen i dessa två steg använder så kallade key policy variables samt evaluation 

criterias för att genomföra en bedömning av de potentiella investeringsobjekten, vilket 

illustreras i figuren nedan och som beskrivs senare i avsnittet.  

 

  
 

 

 

 
 
 

Figur 4.2 Egen modell över stegen i VC-bolagens investeringsprocess, baserad på Tyebjee och Bruno 

(1984 s. 1051) 
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4.4.1 DEAL ORIGINATION  
 

Det första steget benämner Tyebjee och Bruno (1984) som deal origination och 

beskriver här hur venture-kapitalister upptäcker potentiella investeringar. De menar att 

potentiella affärstransaktioner kommer till venture-kapitalisternas kännedom genom tre 

källor. Den första källan innebär att venture-kapitalisterna blir kontaktade av 

entreprenörerna, den andra innebär att de kommer i kontakt med investeringsförslaget 

genom hänvisning från till exempel tidigare investeringsobjekt samt bekanta, och 

slutligen den tredje källan som innebär att venture-kapitalisten själv aktivt söker efter 

investeringsförslag.  

 
4.4.2 SCREENING 

 

Screening är det andra steget i investeringsprocessen, och här minskar VC-bolaget 

antalet potentiella investeringsobjekt till ett mer hanterbart antal för mer djupgående 

utvärdering. Denna screening baseras enligt Tyebjee och Bruno (1984) på fyra kriterier, 

key policy variables, som beskrivs nedan.   

 

Det första kriteriet behandlar storleken på investeringen och investeringspolicyn för 

venture capital-fonden. Den nedre gränsen för denna policy bestäms av det faktum att 

VC-bolaget har en begränsad personalstyrka, och därför inte har råd att sprida sin 

portfölj över alltför många små avtal. Detta på grund av att kraven på efterföljande 

kontroll och konsultation som VC-bolagen ställs inför i samband med en investering i 

huvudsak är desamma oberoende av storleken på investeringen. Den övre gränsen av 

investeringspolicyn bestäms av portföljens kapitalbindning och önskan om att behålla 

en diversifierad investeringsbas. Emellertid är investeringspolicyns övre gräns relativt 

flexibel eftersom venture-kapitalisten kan överväga större investeringar om de har för 

avsikt att investera tillsammans med andra VC-bolag.  

 

Det andra kriteriet behandlar teknologin och marknadssegmentet för företaget. Venture-

kapitalisten investerar inte enbart i ett företag, utan indirekt även i en viss teknologi 

eller marknads framtid. Med anledning av detta måste venture-kapitalisten ha viss 

kännedom kring teknologin eller marknaden som är kopplad till den föreslagna 
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investeringen. Detta leder till en specialisering inom några få teknikmarknader på grund 

av att VC-fondens förvaltare inte har möjlighet att vara väl insatt inom ett stort antal 

teknologier eller marknader. Venture-kapitalister tenderar även att välja att investera i 

nya tekniska marknader istället för mer mogna teknikmarknader, de föredrar den 

industriella marknaden framför konsumentmarknaden och produkter framför tjänster. 

 

Det tredje kriteriet behandlar företagets geografiska lokalisering. När en venture-

kapitalist investerar i ett företag förväntas det att denne regelbundet träffar ledningen i 

det nya företaget. För att hålla restider och kostnader på hanterbara nivåer begränsar 

vissa venture-kapitalister sina investeringar till lättillgängliga storstadsområden. Om 

venture-kapitalisten investerar tillsammans med en annan VC-fond som ligger nära 

företagets läge och som därmed enklare kan ha uppsikt över företaget ignoreras ibland 

detta urvalskriterium. Trots att de flesta VC-bolag inte aktivt arbetar enligt en policy 

som begränsar investeringarna till specifika geografiska gränser uppvisar portföljerna 

ofta denna inriktning. En anledning till det är att entreprenörer tenderar att söka efter 

kapital i närheten av sin geografiska placering eftersom det är där deras kontakter inom 

bank, juridik och redovisning är som starkast.  

 

Det fjärde kriteriet behandlar finansieringens skede. VC-bolags kapitaltillskott till 

företag sker vid de olika faser i ett företags livscykel som har beskrivits tidigare i 

studien, se 4.3 Investeringsfaser.  

 

Jämfört med Tyebjee och Bruno (1984) och deras fyra kriterier vid screening delar 

Fried och Hisrich (1994) istället in screeningen i två olika faser, VC firm-specific screen 

samt generic screen. I den första fasen elimineras de förslag som inte uppfyller 

fastställda krav kring till exempel investeringens storlek, branscher samt geografisk 

lokalisering. De förslag som går vidare till den generiska screeningen analyseras med 

hänsyn till affärsplan och befintlig information. Författarna menar att dessa 

screeningsteg gör att många förslag avvisas trots att endast lite tid har lagts ned på att 

utvärdera dem.  
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4.4.3 EVALUATION  
 

I utvärderingssteget sker enligt Tyebjee och Bruno (1984) en bedömning av den 

potentiella avkastningen och risken som en viss affär skulle ge upphov till. De flesta 

företag som söker kapital har en begränsad, om ens någon, historia kring verksamheten 

att visa upp. Venture-kapitalister måste därför förlita sig på en subjektiv 

bedömningsprocess som är baserad på en affärsplan. De väger sedan risk och 

avkastning mot varandra när de fattar sitt beslut om att investera eller inte. Tyebjee och 

Bruno (1984) menar dock att det är få som formaliserar denna utvärdering till en 

beräkning av förväntad avkastning eller bedömer känsligheten för framtida osäkerhet. 

Istället försöker venture-kapitalisterna att vid sin utvärdering bedöma affären utifrån en 

flerdimensionell uppsättning av olika karaktärsdrag hos det potentiella 

investeringsobjektet. Utifrån investeringskriterierna, se nedanstående avsnitt 4.5 

Investeringskriterier vid utvärdering, bedöms om en investering ska ske eller inte.  

 

4.4.4 SAMMANFATTNING AV INVESTERINGSPROCESSEN 
 
Nedan presenteras en sammanfattande bild av Tyebjee och Brunos (1984) steg för VC-

bolagens investeringsprocess.  

 

 

Figur 4.3 Egen bild över VC-bolagens investeringsprocess, baserad på Tyebjee och Bruno (1984) 

	  
Deal 

Orgination 

 

Screening  Deal 
Structuring 

Post- 
investment 

Evaluation  

 

Key policey 
variables 

* Storleken på investeringen och 
investeringspolicyn 

* Teknologin och marknadssegmentet 
för företaget 

* Företagets geografiska lokalisering 

* Finansieringens skede	  

Evaluation 
criterias 

Uppsättning av 
investeringskriterier	  

	  



	  

	  

	  

28 

4.5 INVESTERINGSKRITERIER VID UTVÄRDERING 
 

Tyebjee och Bruno (1984) menar att de kriterier som används vid venture-kapitalisters 

utvärdering av potentiella affärer kan delas in i fem grundläggande karaktärsdrag. Det 

första karaktärsdraget, market attractiveness, beror på storlek, tillväxt och tillgänglighet 

på marknaden samt existensen av ett marknadsbehov. Det andra karaktärsdraget, 

product differentiation, bestäms av entreprenörens förmåga att applicera den tekniska 

kunskapen på en produkt som är unik och som kan avskräcka konkurrens genom patent 

och därigenom få hög vinstmarginal. Det tredje karaktärsdraget reflekterar the 

managerial capabilities hos företagets grundare. Dessa förmågor är ett resultat av att 

kunna hantera flertalet affärsområdesfunktioner och associeras med att entreprenörerna 

erhållit fördelaktiga referenser. Det fjärde karaktärsdraget, environmental threat 

resistance, representerar i vilken utsträckning som företaget är motståndskraftigt mot 

icke kontrollerbara påtryckningar från omgivningen. Dessa påtryckningar kan vara ett 

resultat av föråldring på grund av förändringar i teknologin, från ekonomiska 

förhållandet eller från låga inträdesbarriärer. Det femte och sista karaktärsdraget, cash-

out potential, representerar i vilken utsträckning som venture-kapitalisten bedömer att 

investeringen kan likvideras eller avvecklas vid en lämplig tidpunkt. 

 

Figur 4.4 Sammanställning av Tyebjee och Brunos (1984) karaktärsdrag 
 

Tyebjee och Bruno (1984) menar att utvärderingsobjektets affärsplan används för att 
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till en särskild affär. Dessa fyra aspekter är (1) marknadsföringsfaktorerna och 

företagets förmåga att hantera dem effektivt, (2) produkternas konkurrensfördelar och 

unicitet, (3) kvaliteten på ledningsteamet, särskilt när det gäller balansen mellan 

förmågor/kunskap, (4) utsattheten för riskfaktorer som företaget inte kan påverka, det 

vill säga teknologisk föråldring, nya konkurrenter och cykliska försäljnings-

fluktuationer. Även Hall och Hofer (1993) behandlar affärsplanens roll och pekar på 

betydelsen av att en idé kring en produkt eller tjänst, oavsett hur bra den är, presenteras 

på ett professionellt sätt. 

 

Utöver Tyebjee och Bruno (1984) samt Hall och Hofer (1993) är Wells (1974), 

Poindexter (1976), MacMillan et al. (1984; 1987), Robinson (1987) samt Timmons et 

al. (1987) ofta citerade studier inom området investeringskriterier. 
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Tabell 4.1 Tidigare studiers rangordning av investeringskriterier – Omarbetad tabell baserad på Franke 

et al. (2008 s. 462) 

 

En av de tidigaste studierna inom området investeringskriterier genomfördes av Wells 

(1974) som konstaterade att de tre viktigaste kriterierna som VC-bolagen tog hänsyn till 

var produkt, marknad och management commitment. (Franke et al. 2008) Tabell 4.1 

ovan visar att flertalet efterföljande studier som har genomförts inom området 

rangordnar kriterier relaterade till entreprenörsteamet som ett av de tre viktigaste 

kriterierna. 

 

Författare (år) Urval Metod Investeringskriterier
rangordnade efter betydelse
1: Management commitment

Wells (1974) 8 VCs Personliga intervjuer 2: Product
3: Market
1: Quality of management

Poindexter (1976) 97 VCs Enkät 2: Expected rate of return
3: Expected risk
1: Management

Johnson (1979) 49 VCs Enkät 2: Policy/strategy
3: Financial criteria
1: Management skills and history

Tyebjee & Bruno (1981) 46 VCs Telefon intervjuer 2: Market size/growth
3: Rate of return
1: Capability for sustained intense effort

MacMillan et al. (1985) 102 VCs Enkät 2: Familiarity with the target market
3: Expected rate of return
1: Management experience

Goslin & Barge (1986) 30 VCs Enkät 2: Marketing experience
3: Complementary skills in team
1: Personal motivation

Robinson (1987) 53 VCs Enkät 2: Organisational/ mnagerial skills
3: Executive/ managerial experience
1: Market

Rea (1989) 18VCs Enkät 2: Product
3: Team credibility
1: Managerial experience in the sector

Dixon (1991) 30 VCs Personliga intervjuer 2: Market sector
3: Marketing of managment team
1: Leadership potential of lead entrepreneur

Muzyka et al. (1996) 73 VCs Personliga, standardiserade intervjuer 2: Leadership potential of management team
3: Recognized industry expertise in team
1: General characteristics of the entrepreneur(s)

Baccher & Guild (1996) 40 VCs Personliga intervjuer 2: Target market
3: Offering (product/service)
1: Technical education

Shrader, Steier, McDougall 214 "new ventures with Intervjuer, offentliggjorda dokument 2: New venture experience
and Oviatt (1997) IPO" 3: Focus strategy

1: Industry-related competence
Shepard (1999) 66 VCs Conjoint experiment (personliga/enkäter) 2: Educational capability

3: Competitive rivalry
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Zacharakis och Meyer (2000) menar att de investeringskriterier som presenteras i 

befintlig teori inom området kan delas in i fyra kategorier; entrepreneur/team 

capabilities, product/service attractiveness, market/competitive conditions samt 

potential returns if venture is successful. Nedanstående tabell visar en sammanställning 

av vilka aspekter som olika författare har inkluderat inom kategorierna entreprenöriella 

aspekter, aspekter kopplade till produkt/tjänst, aspekter kopplade till marknaden samt 

finansiella aspekter. 

 

 

Tabell 4.2 Informationsfaktorer som används vid VC-bolags beslutsfattande - Omarbetad tabell från 
Zacharakis & Meyer (2000 s. 61)  

 
4.5.1 ENTREPRENÖRSTEAMET 

 
I tabell 4.1 i ovanstående avsnitt går att utläsa att de flesta studierna visade att faktorer 

som relaterar till entreprenörens, alternativt teamets, kompetens rangordnas av venture-

kapitalister som viktigare än aspekter som till exempel kopplas till produkt och 

Studie	  av:	   Wells Poindexter Tyebjee	  &	  Bruno MacMillan	  et	  al. MacMillan	  et	  al. Robinson Timmons	  et	  al. Hall	  &	  Hofer
År: 1974 1976 1984 1984 1987 1987 1987 1993
Entrepreneur/team
characteristics
	  	  	  Mgmt	  skills	  and	  experience x x x x x x x x
	  	  	  Venture	  team x x x x
	  	  	  Mgmt	  stake	  in	  firm x x
	  	  	  Personal	  motivation x x
	  	  	  Entr	  personality x

Product/service	  characteristics
	  	  	  Product	  attributes x x x x
	  	  	  Product	  differentiation x x
	  	  	  Proprietary x x x
	  	  	  Growth	  potential x
	  	  	  Market	  acceptance x x
	  	  	  Prototype x

Market	  characteristics
	  	  	  Market	  size x x x x
	  	  	  Market	  growth x x x x x
	  	  	  Barriers	  to	  entry x x
	  	  	  Competitive	  threat x x x
	  	  	  Venture	  creates	  a	  new	  market x

Financial	  characteristics
	  	  	  Cash-‐out	  method x x x
	  	  	  Expected	  ROR x x x x
	  	  	  Expected	  risk x
	  	  	  Percentage	  of	  equity x
	  	  	  Investor	  provisions x
	  	  	  Size	  of	  investment x x
	  	  	  Liquidity x x x

Other
	  	  	  References x x
	  	  	  Venture	  development	  stage x x
	  	  	  VC	  investment	  criteria x
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marknad. Tyebjee och Bruno (1984) menar att så kallade managerial capabilities, som i 

deras studie innefattar entreprenörens färdigheter inom marknadsföring, management, 

finansiella frågor samt entreprenörens referenser, är av stor betydelse när venture-

kapitalister utvärderar potentiella investeringar. I deras studie genomfördes 

telefonintervjuer med öppna frågor där resultatet presenterades enligt hur många 

procent av respondenterna som nämnde respektive aspekt under intervjuerna. Resultatet 

visar att 89 procent nämnde managerial capabilities, vilket till exempel kan jämföras 

med att endast 50 procent av respondenterna nämnde market size/growth. 

 

Robinson (1987) undersökte hur venture-kapitalister rangordnar olika faktorer i relation 

till hur viktiga de är vid venture-kapitalistens beslut för att investera. Författaren fann 

att de tre viktigaste faktorerna hade att göra med nyckelpersonen(/-erna). Dessa var 

personal motivation, organisational skills och executive experience. MacMillan et al. 

(1985) menar att det är kvalitén på entreprenören som i slutänden bestämmer om VC-

bolaget beslutar sig för att investera i företaget.  

 

”There is no question that irrespective of the horse (product), horse race (market), or 

odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines 

whether the venture capitalist will place a bet at all” 
MacMillan et al. (1985 s. 128) 

 

I studien av MacMillan et al. (1985) framgår att fem av de tio viktigaste kriterierna (av 

sammanlagt 27 kriterier) relaterade till entreprenörens personlighet eller erfarenhet. 

Dessa fem kriterier innebar att entreprenören skulle vara i stånd att göra en långsiktig 

satsning, ha visat på tidigare ledarskap, inneha god förmåga att utvärdera och hantera 

risk, ha ett relevant så kallat track record, samt inneha förmågan att representera 

företaget på ett bra sätt.  

 

Hall och Hofer (1993) anser dock att entreprenörens karaktärsdrag inte är viktiga vid 

screeningen och värderingen av förslaget, förutom om man ser till de extrema 

ändpunkterna när det gäller entreprenörens kompetens, det vill säga väldigt kompetent 

respektive väldigt inkompetent. Hall och Hofer (1993) lyfter fram att ledningsteamet 
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måste vara villigt att arbeta nära venture-kapitalisterna efter att den initiala 

investeringen är gjord. Av den anledningen är entreprenörens vilja och förmåga att 

kunna arbeta nära venture-kapitalisten samt huruvida ”kemin” mellan dem stämmer 

överens en av de faktorer som det tas extra hänsyn till i det sista utvärderingssteget 

(Hall & Hofer 1993). 

 

Muzyka et al. (1996) undersöker de så kallade trade-offs som görs av venture-

kapitalister i Europa. De identifierade 35 investeringskriterier som venture- 

kapitalisterna ombads att göra en avvägning mellan i sina investeringsbeslut. Resultatet 

visade att venture-kapitalister rangordnade fem kriterier angående ledningsteamet överst 

på listan kring vad som var av betydelse relativt andra kriterier. Av kriterierna som 

berörde ledningsteamet rankades entreprenörens ledarskapsförmåga högst, följt av 

ledningsteamets ledarskapsförmåga och redovisad branschkunskap i teamet. Resultatet 

ska dock inte tolkas som att produkten eller marknadskriterierna är oviktiga, utan 

snarare som att ett bra ledningsteam kan lyfta en medioker produkt medan det är mindre 

troligt att ett medelmåttigt ledningsteam kan hantera en stark produkt.  

 

Franke et al. (2008) undersökte vilka teamegenskaper som är viktigast och menar att det 

är branscherfarenhet, utbildningsbakgrund och ledarskapserfarenhet som är de tre 

viktigaste egenskaperna. Beträffande utbildning menar författarna att det är bättre att ha 

en heterogen grupp än att alla medlemmarna har samma utbildningsbakgrund. När det 

gäller erfarenhet av branschen och ledarskapserfarenhet menar de att det kan räcka att 

någon i teamet besitter sådan erfarenhet. 

 

Värdering av humankapital 
Smart (1999) undersökte vilka metoder VC-bolagen använde för att värdera 

humankapital. Smart (1999 s. 60) definierar humankapital som ”the propensity of a 

person or group to perform behaviours that are valued by an organization”.  

 

Smart (1999) menar att det enligt psykologin finns sju framträdande metoder när man 

vill bedöma människor. Dessa är jobbanalys, dokumentationsanalys, intervjuer som 

behandlar faktiska händelser i personens tidigare karriär, referensintervjuer, 
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”assessment centres”, arbetsprover och psykologiska tester. Författaren menar att den 

metod som innebär att man i en intervju diskuterar faktiska händelser i personens 

tidigare karriär verkar vara en säkrare metod för att uppnå noggranna 

humankapitalvärderingar jämfört med andra metoder. 

 

Smart (1999) menar att humankapital är långt ifrån den immateriella faktor som 

revisorer och ekonomer ofta målar upp. Författaren menar att humankapital är kapital, 

och liksom allt kapital har humankapital egenskaper som kan bedömas och värderas. 

Författaren menar dock att i vilken grad man kan värdera kapital beror på hur effektiva 

de modeller som används är. Smart (1999 s. 72) uttrycker att ”perhaps human capital is 

an intangible only when ineffective methods are used to assess it”.  

 

4.5.2 PRODUKTERBJUDANDET 
 

MacMillan et al. (1985) lyfter fram olika viktiga aspekter hos en produkt, där den 

viktigaste aspekten enligt venture-kapitalister är att produkten kan skyddas. Den näst 

viktigaste aspekten är att det ska finnas marknadsacceptans för produkten. Därefter 

framgår det att produkten ska ha utvecklats till en fungerande prototyp, vilket dock ses 

som en något mindre viktig aspekt. Något som också ses som en mindre viktig aspekt är 

behovet av att produkten är högteknologisk. Detta såg författarna som överraskande då 

övervägande delen av företagen verkade inom just högteknologiska branscher. 

 

Även Kahn (1987) lyfter fram produktens marknadsacceptans som en viktig aspekt. 

Kahn (1987) förklarar att produkten ofta nedvärderas av venture-kapitalister men att 

produkten kan vara betydelsefull om den tillför en ny ”tvist” som genererar 

marknadsintresse.  

 

Tyebjee och Bruno (1984) påpekar att det är viktigt att produkten är differentierad. 

Deras karaktärsdrag product differentiation bestäms av hur skicklig entreprenören är på 

att använda teknisk kunskap för att skapa en unik produkt som genom patent kan 

avskräcka konkurrenter samt leda till att högre vinstmarginal erhålls. Författarna menar 

att produktens konkurrensfördelar och unicitet beaktas när venture-kapitalister studerar 
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investeringsobjektets affärsplan för att bilda sig en uppfattning om vinstpotential och 

risk.  

4.5.3 MARKNADEN 
 

Tyebjee och Bruno (1984) menar att storleken på marknaden, marknadens 

tillväxtpotential, tillgängligheten till marknaden samt marknadsbehovet avgör 

utvärderingsobjektets market attractiveness. Market attractiveness är det av Tyebjee 

och Brunos (1984) fem karaktärsdrag, se figur 4.4, som författarna menar har störst 

effekt på förväntad avkastning. Författarna menar även att VC-bolagen tar hänsyn till 

okontrollerbara risker såsom hur känsligt företaget är mot konjunkturförändringar och 

hur känsligt företaget är mot att konkurrenter ska komma in på marknaden, då dessa 

aspekter påverkar vilken risk investeringen innebär.  

 

MacMillan et al. (1985) belyser att VC-bolagen anser att det viktigt att marknaden har 

en hög tillväxt. Att investeringen sker i en bransch som VC-bolaget känner till eller att 

det är liten risk för konkurrens de tre första åren såg dock VC-bolagen inte som särskilt 

viktiga kriterier. MacMillan et al. finner dock i den senare studien från 1987 att graden 

av hot från konkurrenter och marknadsacceptans av produkten är två viktiga kriterier 

som förutspår ett företags framgång. Att detta resultat inte framkom i studien från 1985 

menar MacMillan et al. (1987) inte berodde på att dessa aspekter inte var av värde, utan 

att VC-bolagen redan hade tillämpat dessa kriterier för att sortera ut oönskade 

investeringsförslag. 

 

Boocock och Woods (1997) fann att marknadens karaktärsdrag, näst efter en 

ofullständig affärsplan, är den vanligaste anledningen till att VC-bolag avvisar 

investeringsförslag. De menar att investeringsförslaget kan avvisas på grund av att 

marknaden är för snäv och specialiserad, att marknaden är för mogen och krympande, 

att marknaden är mättad eller att marknaden har en otillräcklig tillväxtpotential. 

Zacharakis och Meyer (1998) pekar även de på vikten av att marknadsvillkoren är 

attraktiva. De anser att marknadens karaktärsdrag kan vara en bättre avgörande faktor 

än personliga egenskaper hos entreprenören och teamet för att avgöra vem som erhåller 

kapital och vem som inte gör det.  
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Bygrave och Timmons (1986) belyser att VC-branschen består av relativt heterogena 

företag. VC-bolagen skiljer sig exempelvis åt avseende målet med investeringen, 

strategier, resurser, organisatoriska former samt geografisk lokalisering, vilket resulterar 

i att det finns en stor variation mellan VC-bolagen. De menar även att man kan urskilja 

stora skillnader i form av att de använder sig av olika kriterier eller att de fokuserar på 

olika steg, storlek och typ av marknadsteknologi. Kahn (1987) menar att det inte är 

ovanligt att venture-kapitalister tackar nej till ett investeringsförslag på grund av att de 

inte har någon kunskap eller erfarenhet av den aktuella branschen.  
 

4.5.4 FINANSIELLA ASPEKTER 
 

Beslutet att investera beror enligt Tyebjee och Bruno (1984) av förväntningar på risk i 

relation till avkastning jämfört med ett annat affärsförslag. De förklarar att venture-

kapitalister är villiga att investera i mer riskfyllda affärer förutsatt att de kompenseras 

med högre vinstpotential.   

 

MacMillan et al. (1985) menar att risken för att förlora hela investeringen samt risken 

för att inte kunna dra sig ur om det skulle vara nödvändigt är viktiga aspekter för 

investeringsbeslutet. Författarna beskriver vidare att venture-kapitalisten bryr sig om 

hög potentiell ”uppsida” och hög investeringslikviditet. Hög potentiell ”uppsida”, som 

mättes genom att fråga VC-bolagen om de krävde en avkastning på minst tio gånger 

investeringen inom fem till tio år, visade sig vara det finansiella kriterium som rankades 

högst av VC-bolagen. De menar även att de finansiella aspekter som berör huruvida 

VC-bolaget investerade i första investeringsrundan, samt om de förväntas göra 

ytterligare investeringar, i allmänhet betraktas som irrelevanta.  

  



	  

	  

	  

37 

5. RESULTAT & ANALYS 
 

Med bakgrund av den teoretiska referensram som har presenterats kommer denna del av 

uppsatsen att redogöra för insamlad empiri som kopplas till studiens forskningsfrågor. 

Som illustreras i figuren nedan bidrar både de skriftliga frågeformulären samt den 

intervjubaserade empirin till att svara på studiens första forskningsfråga som berör vilka 

investeringskriterier som används. Svar på studiens andra forskningsfråga, som berör 

motiven bakom dessa kriterier, hänförs enbart från den intervjubaserade empirin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Modell som beskriver hur studiens forskningsfrågor besvaras 

  

	  

Teori	  
investerings-‐
kriterier	  

STUDIENS SYFTE 

Att skapa förståelse för de investeringskriterier som svenska VC-bolag använder vid sin 
utvärdering av potentiella investeringsobjekt samt jämföra dessa med vad entreprenörer 

anser påverkar utvecklingen av ett företag 

	  

FORSKNINGSFRÅGA	  1	  

Vilka investeringskriterier är centrala vid VC-
bolagens beslutsprocess och överensstämmer 
dessa kriterier med entreprenörernas syn på 

vilka faktorer som påverkar ett företags 
utveckling?	  

	  

FORSKNINGSFRÅGA 2 

Vilka motiv ligger bakom 
svenska VC-bolags syn på 

vilka kriterier som är viktiga? 
	  

Teori	  	  
investerings-‐
processen	  

Teori	  
investerings-‐

faser	  

Skriftliga	  
frågeformulär	  från	  
entreprenörer	  och	  

VC-‐bolag	  	  

	  

Intervjubaserad	  empiri	  från	  entreprenörer	  och	  VC-‐bolag	  

	  



	  

	  

	  

38 

5.1 INVESTERINGSKRITERIER 
 

5.1.1 ENTREPRENÖREN 
 
Av de åtta VC-bolag som har deltagit i studien uppger samtliga att entreprenören har 

betydelse vid utvärderingen av potentiella investeringsobjekt. MacMillan et al. (1985) 

presenterade resultat som tyder på att entreprenören är det viktigaste kriteriet vid VC-

bolagens utvärdering av eventuella investeringsobjekt. För att undersöka om den 

slutsatsen kan anses gälla även för denna studie ombads respondenterna, via utdelat 

frågeformulär, att rangordna de tre kriterierna entreprenör, marknad samt produkt. 

Nedanstående tabell visar hur VC-bolag respektive entreprenörer rangordnar betydelsen 

av de tre kriterierna gentemot varandra. 

 

 

Tabell 5.1 Rangordning av kriterier 
 

Tabell 5.1 ovan visar att entreprenören anses vara det viktigaste kriteriet vid VC-

bolagens investeringsbeslut, vilket också ligger i linje med MacMillan et al. (1985). 

Även entreprenörerna rangordnar entreprenörsaspekten som den aspekt som i störst 

utsträckning påverkar företagets utveckling.  

 

Även merparten av de genomförda intervjuerna stödjer resonemanget om att 

entreprenören är den viktigaste bedömningsfaktorn för VC-bolagen, till exempel 

uttrycker venture-kapitalist B att individerna bakom ett potentiellt investeringsobjekt 

”är allt”. Venture-kapitalist C belyser vikten av entreprenören genom att förklara att 

”av alla de bolag som har fallerat, i nio av tio fall har det berott på människorna, det 

är nästan aldrig tekniken som fallerar”, ett citat som kan jämföras med ett uttalande 

från venture-kapitalisten Arthur Rock i Bygrave och Timmons studie från 1992:  

VC-bolagens rangordning Entreprenörernas rangordning
1. Entreprenör Entreprenör
2. Marknad Produkt
3. Produkt Marknad



	  

	  

	  

39 

”Nearly every mistake I’ve made has been in picking the wrong people, not the wrong 

idea” (Bygrave & Timmons 1992, i Smart 1999 s. 73). Även venture-kapitalist D 

stödjer ovanstående resonemang:  

 

“Vi vet ju av erfarenhet att det är entreprenörerna som avgör om det här lyckas, så 

entreprenörerna är jättejätteviktiga. Vi tar hellre en skitbra entreprenör med en 

halvdan idé än en halvdan entreprenör med en skitbra idé. Utan bra entreprenörer blir 

det inget bra, det vet vi”  

 

Entreprenörernas åsikter går i linje med venture-kapitalisternas. När entreprenör L ska 

förklara hur viktiga individerna bakom företaget är säger respondenten:  

”På en skala mellan ett och tio… 500 000 skulle jag tro. Det är en sådan jävla klyscha, 

men de är verkligen absolut precis allting. Det går inte att överskatta värdet av att få in 

briljanta individer, det är min erfarenhet hittills”.  

 

Entreprenör Q uttrycker: ”Ungefär 95 % om man ska vara konkret, extremt viktiga!”. 

Entreprenör S åsikter kring entreprenörernas betydelse är att ”de är A och O. De är 80-

90 %, det är min syn i alla fall”. Entreprenör T menar att individerna bakom företaget 

är ”helt avgörande”, vilket respondenten förklarar bland annat beror på den avancerade 

teknik som produkterbjudandet är beroende av. Sammanfattningsvis har 

respondenternas åsikter mynnat ut i ett påtagligt resultat - entreprenören har stor 

betydelse för företagets utveckling och spelar en väsentlig roll vid VC-bolagens 

utvärderingsprocess, något som också kan kopplas till citatet av MacMillan et al. 

(1985): 

 

”There is no question that irrespective of the horse (product), horse race (market), or 

odds (financial criteria), it is the jockey (entrepreneur) who fundamentally determines 

whether the venture capitalist will place a bet at all” 
MacMillan et al. (1985 s. 128) 
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Resonemang om entreprenörens stora betydelse har av respondenterna förklarats av att 

marknaden, affärsidén samt produkten ofta förändras allteftersom företaget utvecklas 

och att entreprenörens förmåga därför blir mer väsentlig.   

 

”Det finns knappt ett bolag som behåller sin affärsmodell eller behåller sin plan, och 

det är därför rätt individer är så viktigt, för rätt individer kommer navigera rätt, fel 

individer kommer navigera fel” 
- Venture-kapitalist B 

 

Även många av de entreprenörer som medverkat i studien menar att marknaden och 

företagets erbjudande ofta har utvecklats och förändrats jämfört med utgångsplanen, och 

att entreprenörens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar därför är central. 

Entreprenör O som har startat flertalet företag säger att:  

 

”Problemen blir att på vägen blir det ändå saker som du har missat, inte förstått, din 

produkt blev inte till pensionärer, det var ungdomar som älskade dem. Eller tvärtom. Vi 

ska inte sälja den här i eget varumärke, vi ska bli en underleverantör till andra butiker. 

Helt annat gigg, och det kan gå på två månader”  

 

Entreprenör K lyfter också fram vikten av entreprenörens förmågor: ”Det finns ju 

många som säger, något som jag tror helt och fullt på, det är att en idé i sig egentligen 

är värd väldigt lite. Det är möjligheten att driva igenom idén och göra någonting av 

den som betyder någonting”.  

 

5.1 .1 .1  ASPEKTER  HOS ENTREPRENÖREN 
 

I nedanstående tabeller presenteras en rangordning av vilka entreprenörsaspekter som 

VC-bolagen finner mest relevanta vid ett investeringsbeslut samt vad entreprenörerna 

uppger är mest relevant för att ett företag ska utvecklas i rätt riktning. Tabellerna är ett 

resultat av VC-bolagens och entreprenörernas svar från de skriftliga frågeformulären.  



	  

	  

	  

41 

 

Tabell 5.2 VC-bolagens svar från frågeformuläret gällande entreprenörsteamet 

 

 

Tabell 5.3 Entreprenörernas svar från frågeformuläret gällande entreprenörsteamet 

 

Tyebjee och Bruno (1984) menar att färdigheter inom marknadsföring, management, 

finansiella frågor samt entreprenörens referenser, det vill säga det författarna benämner 

som managerial capabilities, är av stor betydelse vid VC-bolagens utvärdering. Som 

visas i tabell 5.2 anser VC-bolagen att den viktigaste aspekten är den som berör 

entreprenörens managementkompetens, det vill säga förmågan att leda, sköta och styra 

företaget. Därefter kommer personkemi, referenser samt skicklighet inom området 

försäljning och marknadsföring. Entreprenörerna har angivit en liknande ordning men 

de anser att det mest relevanta är att entreprenören besitter skicklighet inom försäljning 

och marknadsföring, och således inte managementkompetens som venture-

kapitalisterna anser. Såväl VC-bolag som entreprenörer rankar utbildning och tidigare 

erfarenhet samt finansiella skickligheter näst sist respektive sist bland aspekterna ovan.  

 

Utifrån de genomförda intervjuerna har vi kunnat utläsa fyra huvudsakliga aspekter som 

är särskilt framträdande när respondenterna har beskrivit väsentliga egenskaper hos 

RANGORDNING
(MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Managementkompetens 1 (3,43)
Personkemi 2 (3,29)
Referenser 2 (3,29)
Skicklighet inom försäljning & marknadsföring 2 (3,29)
Ledaregenskaper 5 (3,14)
Utbildning samt tidigare erfarenhet 6 (2,71)
Finansiella skickligheter 7 (1,86)

VC-BOLAG

RANGORDNING
(MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Skicklighet inom försäljning & marknadsföring 1 (3,67)
Ledaregenskaper 2 (3,33)
Managementkompetens 3 (2,83)
Utbildning samt tidigare erfarenhet 4 (2,58)
Finansiella skickligheter 5 (2,42)

ENTREPRENÖRER
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entreprenören. Dessa går att beteckna som drivkraft, genomförandeförmåga, 

samarbetsförmåga och lyhördhet.  

 

Drivkraft 

Den första aspekten, att entreprenören bör ha en stark drivkraft tillsammans med 

passion för det egna företaget, är en aspekt som många VC-bolag och entreprenörer 

belyser som viktigt för företagets utveckling. Venture-kapitalist B uttrycker att ”det ska 

vara individer som har en drivkraft, talang och förmåga utöver det vanliga”. 

 

Entreprenörerna ser drivkraften som en viktig egenskap vilket bland annat kan förklaras 

genom uttalanden från entreprenör K:  

 

“Sen finns det folk som är mer eller mindre passande för att driva igenom en viss typ av 

idéer. Det kan ju vara att man är väldigt bra på att driva igenom en viss typ av idéer 

men att man kanske är mindre bra på en annan typ av idéer. Det handlar lite om 

passion i botten, har man någonting som man är passionerad för så är det lättare att 

driva sin idé framåt” 

 

Entreprenör K förklarar vidare att: ”Jag tror att vi drivs mycket av en inre tro på att vi 

kan förändra världen, och vi är ju helt övertygade om att vårt företag kommer att ta 

över världen en vacker dag och bli ett stort globalt företag. Man måste tro på sin idé, 

tro på sig själv, och ha någon slags vision för vart man vill nå”. 

 

Att det ska finns en passion är något som fler entreprenörer pekar på. Passionen verkar 

vara det som ligger till grund för den inneboende drivkraften hos entreprenören, och 

påverkar därmed den framtida utvecklingen. Robinson (1987) fann att en av de tre 

viktigaste faktorerna som kopplades till venture-kapitalistens beslut att investera var den 

personliga motivationen hos entreprenören, vilket också framgår av flera av 

respondenternas uttalanden.  
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“Man har ofta någon liten kärna i vad man vill göra, en vision[…] Det är sällan den 

här kärnan, den passionen man representerar, det är sällan man släpper den helt och 

hållet. För gör man det, då har man inga bra förutsättningar ändå” 
- Entreprenör Q 

 

“Viktigt att inte prata om vad vi har nu utan vad vi kan få, en visionär!” 
- Entreprenör O 

 
Entreprenörens drivkraft går att belysas ytterligare genom entreprenör P:s bild av en 

viss typ av entreprenör. ”Småländska Nisse, han kan egentligen ingenting, men han har 

startat 18 företag och alla har gått åt helvete, men det 19:e går skitbra för där träffar 

han rätt, han bara kör på liksom”. Entreprenör P förklarar vidare att det ska finnas en 

nyfikenhet och hög energinivå om det inte är så att man är ”exceptionellt duktig i sin 

tekniska färdighet” eller ”en duktig kommunikatör och människoperson som får teamet 

att jobba av sig självt”.  

 

Vissa venture-kapitalister har använt begrepp som att ”vara en doer” och ”få saker att 

hända” vilket vi ser kan kopplas till drivkraften hos entreprenören, men också till 

entreprenörens genomförandeförmåga, en aspekt som beskrivs mer ingående nedan.  

 

Genomförandeförmåga  

Den andra aspekten är entreprenörens genomförandeförmåga. Venture-kapitalist F 

beskriver att ”en entreprenör behöver inte vara en idékläckare, en entreprenör är en 

doer, en som får saker och ting gjort”. Även Venture-kapitalist H belyser att 

genomförandeförmåga är viktig hos entreprenörerna.  

 

Även flertalet av de entreprenörer som deltagit i studien har lyft fram att det är viktigt 

att arbeta hårt för att åstadkomma saker, och att en viktig aspekt som kan kopplas till 

genomförandeförmåga är att vara en duktig säljare. Förmågan att representera företaget 

på ett bra sätt är ett av de viktigaste kriterierna som framkom i studien av MacMillan et 

al. (1985), vilket i denna studie kan hänföras till exempelvis kunskaper inom 

försäljning. Som presenterades i tabell 5.3 bedömer entreprenörerna i denna studie att 

kompetens inom försäljning och marknadsföring är det kriterium som är av störst vikt. 
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Entreprenör K menar att ”man måste sitta och ringa människor varenda dag, sitta och 

ringa ringa ringa”. 

 

“Det jag ser som största missen hos entreprenörsbolag som inte lyckas, det är folk som 

inte vågar sälja, de vågar inte lyfta luren. Det är så jobbigt för dem […] Så säljsjäl är 

nog viktigt” 
- Entreprenör P 

 
”Det finns ofantligt mycket bolag inom IT som är introverta och tänker: varför 

upptäcker ingen oss i hela världen för? Man måste ut och sälja!” 
- Entreprenör S 

 

Entreprenör M upplever att många inte är bekväma med att sälja in sitt koncept: ”Folk 

är väldigt rädda för sälj, det är läskigt att sälja, det är läskigt att få nej”. 

 

Lyhördhet & samarbetsförmåga  

Trots resonemangen om att det är av stor vikt att entreprenören har en stark drivkraft 

och en passion för det egna företaget lyfter dessutom många fram betydelsen av att 

entreprenören är lyhörd samt har förmågan att samarbeta väl. Venture-kapitalist H 

menar att det är viktigt att man som entreprenör är målmedveten och kör på men 

”samtidigt är det viktigt också att man visar att man kan lyssna, och att man kan ändra 

saker. Det är minst lika viktigt”.   

 

Flertalet entreprenörer framhäver betydelsen av att lyssna och ta till sig information. 

Entreprenör Q uttrycker att ”en väldigt viktig egenskap för entreprenören är att vara 

öppensinnad för att förändra sin idé och strategi”. Entreprenör M menar även att det är 

viktigt att man har ett öppet sinne: ”Ja det var inte så här jag hade tänkt mig men vi gör 

en kompromiss. Då hittar du en bra väg”. 

 

I och med att VC-bolaget ofta placerar en av sina medarbetare i entreprenörsföretagets 

styrelse, och ambitionen är att arbeta nära entreprenören, blir förmågan att kunna lyssna 

och ändra sig speciellt viktig. Venture-kapitalist G förklarar att entreprenören bör ha 

”förmågan att lyssna och att ta till sig, för då blir det ju att vi ska samarbeta, att man 
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ska ha en styrelse som kan komma med input till bolaget och då måste ju bolaget ha en 

förmåga att lyssna och ta till sig. Kanske inte alltid okritiskt ta till sig men i varje fall 

vara öppen för en dialog”. Att det är viktigt att entreprenören och VC-bolaget kan 

komma överens och arbeta väl tillsammans stämmer överens med Hall och Hofers 

(1993) studie där även de menar att ledningen och VC-bolaget måste vara villiga att 

arbeta nära varandra, samt att de behöver ha en personkemi som fungerar.  

 

 
Figur 5.2 Entreprenörsteamsrelaterade aspekter 

 

5.1 .1 .2  TEAMETS SAMMANSÄTTNING  
 

”Och sen team då som är det absolut viktigaste, det kan man ju resonera om i all 

evighet”  

- Venture-kapitalist B  

 

Franke et al. (2008) konstaterade att VC-bolag rangordnade entreprenörens och teamets 

kompetens som viktigare aspekter än exempelvis produkt och marknad, vilket denna 

studie kan bekräfta. Såväl VC-bolag som entreprenörer som har deltagit i studien lyfter 

fram att entreprenörsteamets sammansättning är av stor vikt. De lyfter även ofta fram att 

det är en fördel att ha individer med olika kompetens och egenskaper i ett team. Detta 

går i linje med Franke et al. (2008) som menar att det är att föredra ett heterogent team 

framför ett homogent om man ser till utbildningsbakgrund.  

	  

Lyhördhet 
Samarbets-

förmåga 

ASPEKTER RELATERADE TILL ENTREPRENÖRSTEAMET 

Genomförande-
förmåga Drivkraft 

Doer 
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Venture-kapitalist H säger att de inte brukar vilja investera i en enskild individ utan 

helst ser att det ska vara en grupp med individer, och venture-kapitalist D säger att ”för 

att ha ett duktigt och bra företag bör man på något sätt ha en bredd i kompetensen. Att 

vara världens bästa utvecklare är ju jättebra men det kanske inte är tillräckligt för att 

köra ett företag”. Venture-kapitalist D förklarar vidare att det ofta är svårt att hitta en 

människa som har alla egenskaper som man vill ska finnas i företaget, och att sättet att 

lösa det är att bygga ett team. Om detta lyckas blir bristerna hos en enskild individ inte 

speciellt viktiga menar venture-kapitalisten. Vikten av att skapa ett starkt team där 

enskilda individers svagheter vägs upp belyses också av entreprenör P som menar att: 

 

”Det sämsta man kan göra som entreprenörer är att man går med likasinnade, som alla 

kan samma sak och där alla är överens. Otroligt få företagsprojekt lyckas då. Men det 

ska ju vara en hanterbar skillnad, så att man inte bara är ovänner” 

 

Flertalet entreprenörer lyfter fram hur viktigt det är att individerna är olika och 

kompletterar varandra. Entreprenör Q förklarar att ”det är också otroligt viktigt att man 

bygger upp en grupp som kompletterar varandra. Och alla roller är ju viktiga i en 

sådan konstellation”. Vidare förklarar Entreprenör M att “i slutänden är det vilka 

förutsättningar har företaget, inte bara entreprenören, utan alla runtomkring, man är ju 

ett team”. 

 

”Det är jättemånga olika faktorer som gör att det fungerar. Jag tror framförallt att vi 

har haft ett bra team liksom, vi har ett bra team med kompletterande kompetenser och 

personligheter. Att vi har ett team över huvud taget. Jag hade inte klarat av att göra allt 

det här själv, det hade inte gått” 

- Entreprenör N  
 
“Sedan har vi ett team där jag tycker att vi har en bra blandning i ålder, hur vi är som 

människor och kompetens. Det är ekonomer, i-are och ingenjörer. Så det är ganska bra. 

Det är ingen dragkramp det här utan det är väldigt bra att någon tjatar om nyckeltal 

och att någon annan pratar om erbjudande” 
- Entreprenör S 
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När man ser till teamets sammansättning förefaller en del VC-bolag även blicka framåt 

och se till hur de bedömer att teamet kan förändras över tiden, där bland annat VD-

rollen är av stor betydelse. Venture-kapitalist A säger att ”vissa entreprenörer ser på 

sin roll som att: ”jag ska vara VD hela tiden”, och då kanske det är en varningssignal. 

Då kanske han inte förstått att om bolaget växer så mycket kanske man behöver en helt 

annan erfarenhet för att kunna leda den organisationen”.  

 

5.1 .1 .3  UTVÄRDERING  AV  ENTREPRENÖRSTEAMET 
 

Kozmetsky et al. (1985) menar att humankapital, som eventuellt kan anses vara den 

viktigaste kvalitén som en venture-kapitalist letar efter i ett portföljföretag, också är ett 

av de svåraste områdena att värdera (Smart 1998 s. 61), något som många av 

respondenterna i denna studie verkar instämma i.  

 

”Det är svårt att se hur duktig entreprenörerna är. Det kan till och med vara så att en 

entreprenör är skitbra för att driva en idé och ett företag men sätter man samma 

människa för att driva en annan idé i ett lite annorlunda sammanhang så kan det gå 

helt åt skogen”   
- Venture-kapitalist D 

 

Venture-kapitalist B säger att: ”Vi tycker att vi har haft förmånen att jobba med många 

av de absolut bästa, vilket vi tycker visar sig i att vi är med i spännande bolag. Men det 

är jättelätt att gå fel, det är jättelätt. Vi har gått fel några gånger, framförallt i början, 

men oftast gått rätt”. 

 

Det har dock funnits en del skillnader i synen på hur man bäst går tillväga för att skaffa 

sig en rättvisande bild av entreprenörsteamets kapacitet och egenskaper. Nedanstående 

tabell visar en sammanställning av VC-bolagens användande av CV, tester för att 

utvärdera entreprenörsteamet.  
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VC-bolag Använder sig av CV och/eller 
referenser 

Använder sig av tester 

A Ja I vissa fall 
B Ja  Nej 
C Ja Ja 
D Ja Nej 
E Ja Nej 
F Ja Ja 
G Ja Nej 
H Ja Nej 
Tabell 5.4 VC-bolags utvärdering av entreprenörsteamet 

 

I tabell 5.4 visas att de flesta VC-bolag uppger att de inte genomför några tester på 

entreprenörsteamet. VC-bolag H genomför till exempel inte tester, med hänvisning till 

att tester ger osäkra resultat. Studien visar dock att två av VC-bolagen uppger att de 

standardmässigt använder sig av tester för att utvärdera entreprenörsteamet, och ett VC-

bolag uppger att de använder sig av tester i vissa fall. Venture-kapitalist A berättar att 

de inte använder sig av tester standardmässigt, men att de kan genomföra tester vid 

tillfällen där till exempel en eller ett fåtal personer är extremt avgörande för företagets 

utveckling. VC-bolag C genomför alltid tester på individerna innan en investering blir 

aktuell. Testerna utförs av en person med kompetens inom HR, som även genomför 

intervjuer. Utöver detta måste CV och referenser alltid lämnas. Venture-kapitalist F 

beskriver att ”i slutet innan vi går in i bolagen gör vi analyser på dem, 

personlighetsanalyser”.  

 

Både de VC-bolag som använder sig av tester och de VC-bolag som inte använder sig 

av tester menar att de ändå bildar sig en uppfattning om entreprenörsteamet eftersom 

investeringsprocessen ofta tar lång tid och är mycket omfattande. De menar att de under 

detta arbete lär känna entreprenörsteamet relativt väl och ser hur dessa arbetar.  

 

Flertalet av de entreprenörer som har deltagit i studien uppger att de tror att venture-

kapitalisterna fick en rättvisande bild av entreprenörsteamet under utvärderings-

processen, och att detta framförallt beror på att processen som leder fram till 

investeringsbeslutet är lång och omfattande, och att entreprenörsteamet under denna 

process arbetar tillsammans med VC-bolaget. 
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”Under en ganska lång period visade vi upp, vi satte liksom upp målsättningar 

tillsammans och sade att vi kommer att leverera och sedan gjorde vi det och de tyckte 

att det var bra och då hade vi ett bra case för att få finansiering. Det är ganska dåligt 

att komma till en finansiär en månad innan pengarna är slut och säga nu behöver vi ha 

in pengar. Då är det bättre att planera långt i förväg och bygga upp en relation och 

visa vad man går för. Då får man mer förtroende”     

- Entreprenör N 

 

 

”Det är ju genom vårt sätt att föra fram vårt budskap som de gör den bedömningen. 

Jag tror ju att de lägger ganska stor vikt vid personligheten och de attributen när de 

tittar” 
- Entreprenör T 

 

I Smarts studie (1999) berörs just jobbanalys som en av de sju metoder som kan 

användas vid utvärdering av individer. Som belystes i tabellen över vilka 

entreprenörsaspekter som anses viktigast av VC-bolagen i ovanstående avsnitt är 

personkemi en viktig aspekt, och intervjuerna tyder på att det i stor utsträckning är 

denna aspekt som VC-bolagen bedömer utifrån sitt arbete med entreprenören under 

investeringsprocessen.   
 

”Att gå in som ägare är en process som tar minst tre månader, så tre månader till ett 

halvår skulle jag säga att en investeringsprocess kan ta och då lär man också känna 

entreprenören. Då känner man också av hur de funkar i olika sammanhang, är det 

någon som fallerar i vissa sammanhang eller visar ett konstigt beteende då försöker vi 

fånga upp det och sedan får man göra en bedömning om det här är avgörande för ifall 

vi ska investera eller inte” 
- Venture-kapitalist A 

 

Det finns dock VC-bolag som uppger att de utgår från mer specifika metoder för att 

komplettera sin bild vid utvärderingen av entreprenörsteamet. Smart (1999) menar att 

intervjuer där man diskuterar faktiska händelser i personens tidigare karriär verkar vara 

en säkrare metod för att uppnå noggranna humankapitalvärderingar än andra metoder. 
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Venture-kapitalist B beskriver att de ser på vad personen har gjort tidigare i sin karriär 

när de utvärderar entreprenören.  

 

”Have done, will do, det vill säga; nästan oavsett vilken ålder eller erfarenhet du har, 

så har du åstadkommit saker historiskt om du kommer att göra det framöver. Det vill 

säga, någon som är 42 men som aldrig har fått någonting att fungera i hela sitt liv, då 

är det inte så hög sannolikhet att de kommer att lyckas framöver heller. Men om man är 

22, eller 23 som Daniel Ek var när vi investerade i honom, så har man ändå på något 

sätt gjort någonting. Man kanske drev någon liten business på gymnasiet, eller 

revolutionerade skolrådet, eller någonting annat. Således handlar det om att gå igenom 

vad folk har gjort” 

- Venture-kapitalist B 

 

5.1.2 MARKNADEN 
 

 

Tabell 5.5 Svar från frågeformulären gällande marknadsaspekter 

 

Resultaten från de skriftliga frågeformulären visar att marknadsaspekterna är något som 

både entreprenörerna och VC-bolagen anser relevanta då de flesta kriterier har höga 

medelvärden, vilket framgår i tabell 5.5. VC-bolagen anger att det är mycket relevant 

att det finns ett marknadsbehov av produkten eller tjänsten, något som även 

entreprenörerna anser är viktigt. Att det även går att få access, tillgång, till marknaden 

VC-BOLAG RANGORDNING (MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Marknadsbehov av produkten/tjänsten 1 (3,86)
Access till marknaden 2 (3,29)
Storlek på marknaden 2 (3,29)
Marknadens tillväxtpotential  4 (3,00)
Marknaden är inom VC-bolagets kompetensområde 5 (2,86)

ENTREPRENÖRER RANGORDNING (MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Access till marknaden 1 (3,92)
Marknadsbehov av produkten/ tjänsten 1 (3,92)
Marknadens tillväxtpotential 3 (3,00)
Storlek på marknaden 4 (2,92)
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är något som alla entreprenörer och de flesta VC-bolag anser mycket relevant. Venture-

kapitalist B menar att de tittar väldigt mycket på hur stor del av marknaden som är 

tillgänglig genom att utvärdera företagets TAM, ”total addressable eller available 

market”. Tyebjee och Bruno (1984) menar även de att accessen, tillgängligheten, till 

marknaden är ett av de kriterier som bör vara uppfyllt för att det ska vara en attraktiv 

marknad att gå in på. 

 

När det gäller storleken på marknaden visar tabell 5.5 att VC-bolagen anser att denna 

aspekt är något mer relevant än vad entreprenörerna gör. Vid intervjuerna berättar flera 

VC-bolag att ett viktigt kriterium är att det är eller kan bli en internationell marknad och 

att storleken på marknaden är av stor betydelse. Venture-kapitalist A förklarar att ”det 

måste ju vara en så pass stor marknadspotential att den kan motivera en bra exit. Det 

är ju den kopplingen vi gör”. Venture-kapitalist H säger: ”Sen för oss lite mer specifikt 

är det viktigt att det är en internationell marknad, att affärsverksamheten i sin karaktär 

går att göra internationell”. Venture-kapitalist B uttrycker att ”det måste vara riktigt 

stora marknader. Eller om det är en liten marknad så måste det växa hypersnabbt för 

det är klart att Facebook till exempel, det var ju ingen marknad som fanns för 7-8 år 

sen, så man får inte dra det till absurdum”. 

 

En entreprenör som själv har erfarenhet av att en marknad som i princip var obefintlig 

vid företagets start har växt sig väsentligt större är entreprenör L, som berättar att: ”När 

vi kom var vi de första, vi sade ”vi är en grafdatabas” och folk bara ”va, vad är en 

grafdatabas?”. Nu finns det kanske 10-15 grafdatabaser[...]. Om man kollar på saker 

jag sade för fem år sen så är de typ samma som vad jag säger idag, i fem år har jag 

sagt samma sak hela tiden[…], men skillnaden är att nu lyssnar folk”. 

 

Boocock och Woods (1997) menar att VC-bolag anser att det är viktigt att marknaden 

inte är mättad, krymper eller är mogen. Detta är något som bekräftas av venture- 

kapitalist F som menar att de är viktigt för dem att marknaden inte är ”satt”. Venture- 

kapitalist B talar om hur ”utmanande” det är att vara i en marknad som krymper: ”Det 

är en otrolig skillnad att vara i en marknad som växer med en procent, eller en 

marknad som krymper med en procent, det går inte att jämföra, det är natt och dag”. 
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Både MacMillan (1985) och Tyebjee och Bruno (1984) anser att det är viktigt att 

marknaden har hög tillväxt eller hög tillväxtpotential. Svaren från denna studies 

frågeformulär visar dock att det inte finns helt entydiga svar på hur viktigt det är att 

verka i en marknad med tillväxtpotential. Det finns både entreprenörer och VC-bolag 

som anser att det är ”väldigt relevant” att marknaden har tillväxtpotential medan det 

samtidigt både finns entreprenörer och VC-bolag som anser att det är ”mindre relevant”.  

 

Tyebjee och Bruno (1984) talar om vikten av att det finns ett marknadsbehov av 

tjänsten eller produkten. Venture-kapitalist D pekar på vikten av att veta vem som är i 

behov av erbjudandet: ”Vet man inte vilken kund man ska vända sig till då är det här 

ganska ointressant. Då är det någon tekniknörd som är uppfylld av sin egen uppfinning. 

Du måste ju veta vem det är som ska ha den här grejen, vilken nytta är det du tillför, det 

måste du göra”. Både VC-bolagen och entreprenörernas svar från frågeformulären 

bekräftar teorin gällande vikten av marknadsbehovet. 

 

Venture-kapitalist H tittar mycket på att företaget de ska investera i har en ”defendable 

position och scaleable business model”. Respondenten menar att de lägger mycket tid 

på att utreda om företaget med sitt erbjudande kan skapa sig en försvarbar position: ”Är 

det något man kan sälja som det är, går det att försvara en position i marknaden, eller 

är det så att man är så liten att man kommer att bli klämd mellan större aktörer på 

marknaden, att man har för svårt att försvara sin position”. Detta har likheter med det 

som Tyebjee och Bruno (1984) kallar okontrollerbara risker vilket innebär att VC-

bolagen exempelvis tar hänsyn till hur känsligt företaget är mot att konkurrenter skulle 

komma in på marknaden. Venture-kapitalist H uppger även att de arbetar väldigt 

mycket med att företaget de investerar i ska ha en skalbar affärsmodell och menar att 

man inte bör ”investera mer än en ny krona för att få en ny försäljningskrona, lite 

förenklat, och det handlar om att det går att effektivt växa bolaget”.   

 

De flesta entreprenörer är ense om att marknaden har förändrats sedan de fick 

riskkapital och att de inte kunde förutse hur den skulle förändrats när de tog in 

riskkapitalet. Entreprenör R säger att ”det går mycket snabbare nu”. Entreprenör J 
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beskriver IT-bubblan och vikten av att de var snabba att agera när bubblan sedan 

sprack: ”Jag tror det var jättenödvändigt att vara tidigt ute, att vara snabb”. 

Intervjuerna tyder på att det inte enbart är omvärldsförändringar som är av betydelse 

vad gäller förhållandet mellan företaget och marknaden där det agerar, utan att även 

entreprenörens syn på marknadsförhållanden påverkar den riktning som företagets 

utveckling tar. Entreprenör T berättar att deras bild av marknaden förändras utifrån 

teamets kunskap, och i takt med att de ”lär känna marknaden bättre”. Entreprenör Q 

förklarar det på detta sätt: ”Att vara entreprenör handlar väldigt mycket om att förstå 

den marknaden man befinner sig på, och se de problem som finns”. 

 

Entreprenör I berättar att när de startade företaget analyserade de marknaden och 

försökte se vart alla aktörer var på väg, de gjorde då ”tvärtemot vad marknaden gjorde 

då”. De hade en ganska klar bild när de startade företaget om vart de ville nå och de har 

i princip hamnat rätt nu tio år senare. Att de hade en ”teknisk kunskap och förståelse” 

hjälpte dem förmodligen att träffa rätt menar entreprenör I. Respondenten menar vidare 

att det är viktigt att läsa på om alla trender och försöka se hur utvecklingen går och där 

någonstans ”se var det finns luckor i marknaden”. 

 

Enligt Bygrave och Timmons (1986) är VC-bolagen ganska heterogena i form av att de 

exempelvis har olika mål med investeringen och att de investerar i olika branscher. 

Denna studies skriftliga frågeformulär tyder på att det bland marknadskriterierna anses 

minst relevant att marknaden som VC-bolaget investerar i befinner sig inom VC-

bolagets kompetensområde, vilket alltså inte är i enlighet med Tyebjee och Bruno 

(1984) som menar att ett av riskkapitalisternas screeningkriterium är ”teknologin och 

marknadssegmentet för företaget”. MacMillan et al. (1987) visar dock att VC-bolagen 

inte anser att det är särskilt viktigt att satsningen är i en bransch som VC-bolaget känner 

till. Det som har kunnat urskiljas av intervjuerna med VC-bolagen är dock att detta är 

ett kriterium där svaren skiljer sig relativt mycket mellan de olika VC-bolagen. Venture-

kapitalist A anser exempelvis att detta inte alls är ett relevant kriterium vilket kan 

förklaras av att de inte har några specifika branscher som de investerar i. Flera andra 

respondenter menar istället att detta är ett relevant kriterium när de utvärderar 

potentiella investeringsförslag. Venture-kapitalist F berättar att de hade en grundtanke 
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om vilka branscher de skulle investera i men att de kan avvika från denna tanke om de 

anser att ett bra investeringstillfälle dyker upp: ”Vi skulle bara investera i IT och 

telekom var tanken […] Man fokuserar på ett område för att man har egen kompetens 

inom det området sen kommer det en fet svart katt på vägen: men den där. Kan vi något 

om hälsokost? Nej, men vi lär oss!”. Respondenten berättar att om de går in och 

investerar i en bransch som de inte har speciellt mycket kunskap inom sätter de upp så 

kallade ”advisory boards” med individer som är verksamma inom den industrin eller 

som har kompetens inom området. 

 

5.1.3 PRODUKTERBJUDANDET 
 

 
Tabell 5.6 Svar från frågeformulären gällande produktaspekter 

 

Utifrån de skriftliga frågeformulär som har besvarats av VC-bolagen går att utläsa att de 

produktaspekter som anses mest relevanta är möjligheten till starka marginaler följt av 

att det är en unik produkt eller tjänst. Tyebjee och Bruno (1984) menar att det är av 

betydelse att produkten är differentierad, och den insamlade empirin stödjer alltså teorin 

i detta avseende. Tyebjee och Bruno (1984) framhäver att den unika produkten kan 

minska konkurrensen och att man därigenom erhåller hög vinstmarginal. Venture-

kapitalist H förklarar att de tittar på de ekonomiska aspekterna av affären och däribland 

vilka marginaler som går att få ut för en viss produkt.  

 

Venture-kapitalist C berättar att de tittar på det unika i produkterbjudandet. ”Har man 

något som alla andra har som inte är speciellt mycket bättre, ja då investerar vi ju 

inte”, och förklarar vidare att om det rör sig om en investering i vad respondenten 

benämner som ”pre revenue-fas” lägger de ännu mer vikt vid produktens unicitet.  

RANGORDNING RANGORDNING
(medelvärde av max 4) (medelvärde av max 4)

Möjlighet till starka marginaler 1(3,86) Unik produkt/ tjänst 1 (3,33)
Unik produkt/ tjänst 2(3,71) Möjlighet till starka marginaler 2 (2,42)
Utvecklad produkt/ tjänst 3(3,00) Produktens pris 3 (2,17)
Patent 4(1,86)

VC-BOLAG ENTREPRENÖRER
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Alla venture-kapitalister är dock inte övertygade om att graden av unicitet alltid är lika 

relevant. Venture-kapitalist F menar att ”det här med unicitet beror helt och hållet på 

vilken marknad man ska gå in i”. Vidare förklarar venture-kapitalist F att det finns 

marknader som företag kan gå in på där det inte behövs unicitet. För att förtydliga ger 

venture-kapitalisen ett exempel: ”Om ett företag ska börja bygga en ny säng som på 

något vis är unik, och företaget sedan börjar konkurrera med IKEA på 

lågprismarknaden så hjälper det inte att den produkt man har är unik”. Venture-

kapitalist B säger att de ”inte är så upphängda på att det måste vara så unik teknologi 

eller häftiga uppfinningar, men vi är ganska så intresserade av att affärsmodellen 

måste vara innovativ och spännande”.  

 

VC-bolag D vill investera i kunskapsintensiva företag som i viss utsträckning är unika 

och inte kan kopieras rakt av, och ser att patent kan vara ett sätt att visa på sådan typ av 

unicitet. Huruvida produkten gick att patentera var den produktaspekt som VC-bolagen 

tillskrev minst relevans i frågeformulären. MacMillan et al. (1985) lyfter fram att det är 

viktigt att produkten kan skyddas, men då respondenterna i vår studie har olika åsikter 

om betydelsen av detta kriterium skiljer sig denna studies resultat till viss del från 

tidigare forskning.  

 

Venture-kapitalist E anser att patent är av stor betydelse: ”Köper man strategiska 

värden, så att vi vill ha en ny produkt eller en ny applikation, då måste man kunna 

skydda den och det kräver då patent och det kräver ofta att de ska kunna äga patent”. 

 

”För vissa bolag är det väldigt viktigt att ha patent, och för andra är det inte alls 

viktigt”  
- Venture-kapitalist H 

 

Venture-kapitalist H menar att det ibland är viktigt att det finns patent men att de i 

bolaget generellt anser att patent är lite överskattat och att vissa nästan lägger lite för 

mycket tid på det. För att det ska vara meningsfullt måste man kunna göra något med 

patenten förklarar venture-kapitalisten. Venture-kapitalist G håller med om att det 

ibland läggs för stor vikt vid patent:  
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”Personligen tycker jag att folk lägger lite för stor vikt vid patent och det är oftast för 

att de inte kan teknologierna, och då känns det tryggt att säga ”ja men den är ju 

patenterad”, men det säger ju egentligen ingenting”.  

 

Även entreprenör I har en liknande åsikt. Denna respondent menar att för att det ska 

löna sig att ha patent måste man ha råd att försvara dem. Detta anser respondenten 

medför att det inte alltid är lönt för små bolag att ansöka om patent på grund av 

svårigheten att få patenten att bli värda någonting. Venture-kapitalist B menar att 

patents betydelse beror på vad det är för produkter men att det oftast är helt oväsentligt: 

”är det högteknologiska produkter så fine, men Middagsfrid, glöm det. Och Spotify 

också för den delen”. 

 

Utöver möjligheten till starka marginaler samt att produkterbjudandet är unikt visar 

svaren från frågeformulären att ett relevant kriterium för VC-bolagen är huruvida 

produkten är utvecklad. Intervjuerna visar att merparten av de intervjuade VC-bolagen 

kräver att produkterbjudandet är utvecklat, något som tydliggörs i nedanstående tabell.  

 

VC-bolag Kräver utvecklat produkterbjudande  

A Ja 
B Situationsberoende 
C Ja 
D Nej 
E Varierande 
F Ja 
G Ja 
H Ja 
Tabell 5.7 VC-bolagens åsikter kring kravet på ett utvecklat produkterbjudande 
 

Intervjuerna visar dock att åsikterna kring huruvida produkten ska vara färdigutvecklad 

när entreprenören ansöker om kapital varierar något. Venture-kapitalist B menar att det 

är individen som avgör hur pass färdigutvecklad produkten ska vara: ”Med rätt 

individer i en riktigt stor marknad är vi beredda att göra en väldigt tidig investering”. 

 

Entreprenör P är dock tveksam till möjligheterna att erhålla en investering om man inte 

har någon utvecklad produkt eller tjänst och säger att ” då måste man nog ha ett extremt 



	  

	  

	  

57 

bra track record på personerna”. Entreprenör R har erfarenhet av att erhålla riskkapital 

utan en utvecklad produkt: 

 

”Då, när vi tog in riskkapital, fanns inga produkter, det fanns en idé men ingenting 

produktifierat så det har hänt mycket sedan dess. Vi tog in 30 miljoner i riskkapital från 

ett riskkapitalbolag år 2007 och det var tillräckligt mycket för att vi skulle kunna 

komma igång med verksamheten. Direkt efter att vi tog in kapital trodde vi att vi skulle 

hålla på med en sak, och nu så ser vi att en annan sak är mycket viktigare”  
 

- Entreprenör R 

 

Venture-kapitalist C säger däremot att det inte räcker med en idé för att de ska 

investera, och venture-kapitalist A menar att det krävs en färdigutvecklad produkt: 

”Kriterierna är att bolaget ska ha kommit ut på marknaden med sin produkt, alltså 

produkten ska vara klar, sen har vi inte sagt att man måste omsätta fem miljoner eller 

tio miljoner och det beror på att vi vill ju skapa en bra portfölj totalt”. Respondenten 

menar vidare att förklaringen till att det ska finnas en färdig produkt ligger i att de ska 

kunna verifiera på marknaden att det är en bra produkt och att det finns ett 

existensberättigande till den. Venture-kapitalist H som vill att det ska finnas ett säljbart 

erbjudande säger att anledningen till det är att storleken på det kapital de arbetar med 

inte medger stora investeringar i produktutveckling innan bolaget kan börja sin 

försäljning.  

 

Venture-kapitalist D säger att det som kanske är det viktigaste är att det ska finnas en 

trovärdighet i idén och att den ska vara uthållig. Det behövs alltså ingen färdigutvecklad 

produkt, vilket respondenten menar beror på att de investerar i väldigt tidiga skeden där 

företagen generellt inte fått några kunder eller kundintäkter. Respondenten förklarar att 

företagen ska vara lite annorlunda och unika så att andra inte kan kopiera dem rakt av 

och konkurrera ut dem.  

 

Entreprenör Q berättar att deras företag hade ett par kunder när de fick riskkapital och 

menar att bättre förståelse för kunden och kundbehovet bidrog till produktens 

utveckling. Entreprenör J berättar om sin tidigare entreprenöriella erfarenhet i arbetet 



	  

	  

	  

58 

med företag X, och att fokus där inte låg på vad de sålde för produkter utan snarare att 

de sålde en lösning på kundbehoven: 

 

”Det var så här, att när vi körde företag X så pratade vi nästan aldrig om den produkt 

som vi sålde, vilket låter jättekonstigt men grunden är så här: vi sålde då 

bredbandsteve, egentligen bredbandstevelösningar till telekomoperatörer, och det vi 

bestämde oss för väldigt tidigt det var att vi måste vara jättedistinkta och lösa kundens 

behov […] Så det vi sålde till operatörerna det var ökade intäkter och ökad 

kundlojalitet. Och kunde vi bevisa att det var det vi sålde så spelar priset ingen roll. Vi 

sålde ett business case till dem, och det råkade vara en box. Vi gick rakt in på deras 

grundbehov”  
- Entreprenör J 

 
5.1.4 FINANSIELLA ASPEKTER 
 

 

Tabell 5.8 Svar från frågeformulären gällande finansiella aspekter 

 

MacMillan et al. (1985) menar att hög potentiell ”uppsida” är något som VC-bolagen 

anser är viktigt. Detta är något som venture-kapitalist E framhäver: ”Syftet med en 

investering är ju inte bara att bygga ett bolag, även om det är angeläget att göra så, 

utan syftet är att få en god avkastning i sista änden”. Venture-kapitalist H beskriver att 

de ekonomiska aspekterna de tittar på är:  

 

RANGORDNING
(MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Risk/möjlighet att även andra VC investerar 1 (3,57)
Möjlighet att kunna dra sig ur investeringen 2 (3,29)
Möjlighet att bli majoritetsägare 3 (1,14)

RANGORDNING
(MEDELVÄRDE AV MAX 4)

Möjlighet att erhålla nytt kapital från ägare 1 (3,17)
Företagets ägarstruktur 2 (2,75)

VC-BOLAG

ENTREPRENÖRER
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”Vilka marginaler kan man få för en sådan här produkt, hur ska man bygga upp 

företaget, vad kommer det att kosta, hur lång tid dröjer det innan man är lönsam, och 

så vidare. Vad kostar det att gå in på en ny marknad? De bitarna”.  

 

Ytterligare en aspekt som Venture-kapitalist H menar är viktig när det gäller de 

finansiella aspekterna är att de ska kunna sälja sin del av bolaget: ”Sen tittar vi också på 

hur man ska kunna komma ur bolaget vid något tillfälle, vi är ju en investerare så det 

bygger på att vi ska kunna sälja vår ägarandel i bolagen vi är delägare i vid något 

tillfälle”. Betydelsen av att kunna göra en exit framgår av flertalet Venture-kapitalister. 

Venture-kapitalist E berättar att ”när vi investerar tittar vi väldigt noga på vad som 

krävs för att man ska kunna exitera det här bolaget med en bra avkastning”. Venture-

kapitalist A förklarar att “det är hela tiden det vi tittar på, exiten, vad kan vi göra för 

exit?”. 

 

Även MacMillan et al. (1985) tar upp att det är viktigt att investeringen är likvid och 

menar att risken för att inte kunna dra sig ur investeringen är en viktig aspekt att ta 

hänsyn till när VC-bolagen utvärderar potentiella investeringar, något som VC-bolagen 

bekräftar med sina svar i det skriftliga frågeformuläret. 

 

MacMillan et al. (1985) kom fram till att många VC-bolag ansåg det viktigt att 

investeringen gav en avkastning på minst tio gånger pengarna inom fem till tio år. Detta 

krav överensstämmer inte till fullo med denna studie där intervjuerna visar att många 

svenska VC-bolag har betydligt lägre avkastningskrav än så. Venture-kapitalist A säger 

att ”som ett urvalskriterium vill vi se att en investering bör kunna ge minst fem gånger 

investerat kapital på en tidsperiod om fem år. Om vi lyckas nå en sådan avkastning så 

är det "good enough" men vi behöver även göra investeringar som ger bättre 

avkastning för att vi skall kunna nå målsättningen med att få vår 

investeringsverksamhet att vara oberoende av nytt kapital, så kallad "evergreen". 

Venture-kapitalist C förklarar att de vill ha en avkastning som innebär att de kan 

”dubbla pengarna på fem år. Det ger nämligen en avkastning på femton procent, 

IRR=15 %. Om man klarar det på en hel portfölj över en hel konjunkturcykel, då skulle 

jag säga att man är världsbäst”. Eftersom respondenten menar att det är väldigt 
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svåruppnåeligt och att utfallet är dåligt när man ”jobbar i ganska tidiga faser” räknar de 

istället med en avkastning på fem procent. Venture-kapitalisten förklarar vidare att ”8 

av 10 investeringar går åt helvete och 2 investeringar blir kanonstjärnor som ska räkna 

hem det andra […] Om man på sikt ska överleva så måste man då och då ha så kallade 

ten timers, man får tillbaka 10 gånger pengarna eller mer”. Venture-kapitalist B 

berättar att de har två ”avkastningsmål”. Det ena är att de ”vill se att vi ska kunna tjäna 

tio gånger pengarna under en fondlivstid, och det andra är i absoluta termer så måste 

vi få en viss avkastning, det måste vara x antal kronor.” Venture-kapitalist F säger att 

de inte har några avkastningskrav: ”Vi har inga avkastningskrav överhuvudtaget. 

Eftersom vi inte är en fond och har några krav på oss kan vi besluta att finnas kvar i 

evighet eller inte så att säga”. Venture-kapitalist G säger: ”Bolagen eller tekniken ska 

ha en möjlighet att kunna dubbla i värde på två, tre år”.  

 

Det förefaller vara relativt svårt att på ett bra sätt bedöma investeringens potentiella 

avkastning. Bland venture kapitalisterna förklarar venture-kapitalist F att de använder 

sig av en enkel affärsmodell hämtad från Electrolux för att bli mer rimliga i sin 

bedömning. Respondenten beskriver modellen enligt följande: ”När deras affärsledning 

fick en intern affärsplan på bordet så gjorde de alltid så att de dubblade tiden, dubblade 

kostnaden och halverade intäkten. Var caset fortfarande intressant då så körde de”. 

 

Flera venture-kapitalister tar också upp vikten av att tro på att företaget man investerar i 

kommer bli framgångsrikt, även om statistiken visar att de flesta företag i slutändan inte 

blir det. Venture-kapitalist H uttrycker det enligt följande citat:  

 

 ”Men man investerar ju bara i bolag som man tror kan bli de där toppbolagen. Och det 

innebär i princip att när man gör investeringen måste man kunna se att investeringarna 

skulle kunna ge 7-10 gånger pengarna om det går riktigt riktigt bra, för om man inte 

kan se det så funkar inte den där matematiken. Man kan inte investera i ett bolag där 

man tror att man kanske kan få tillbaka det dubbla, det låter kanske lite hårt, men det 

fungerar inte med de stora riskerna förknippade med ventureinvesteringar i tidiga 

skeden” 
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Venture-kapitalist D säger att de ”inte räknar på avkastning över huvud taget”. 

Respondenten menar att både de och deras finansiär, staten, vet att de kommer att 

förlora pengar eftersom de ”verkar i ett område där det är så hög risk.” Venture-

kapitalisten betonar dock att det är väldigt viktigt att ”när vi tar investeringen så ska vi 

tro att det här blir en jättebra investering”.  

 
MacMillan et al. (1985) menar att det som i allmänhet brukar betraktas som irrelevant 

gällande de finansiella aspekterna är huruvida VC-bolaget investerade i första rundan 

eller inte, samt om ytterligare investeringar förväntas göras. Det är något som till viss 

del går emot denna studies resultat vilket bland annat kan beskrivas utifrån vad venture-

kapitalist C säger: ”Sedan tittar vi på kapitalbehov, självklart. Alltså kommer det här 

kosta 500 miljoner eller kommer det kosta fem eller vad kommer det att kosta?”.  

 

5.1 .4 .1  VÄRDERINGSMODELLER 
 
Många av de VC-bolag som har deltagit i studien uppger att de i någon utsträckning 

använder sig av formaliserade värderingsmodeller, men studien visar samtidigt att 

modellerna framförallt används för att skapa en uppfattning om vad som är en rimlig 

värderingsnivå för de bolag som de utvärderar, och inte som ett avgörande 

beslutsunderlag. I nedanstående tabell visas vilka värderingsmodeller de respektive VC-

bolagen i intervjuerna uppger att de använder sig av. 

 
VC-bolag Angivna värderingsmodeller 
A DCF & relativvärdering 
B Noggranna kalkyler 
C DCF & relativvärdering 
D Egen värderingsmodell 
E Relativvärdering 
F Egen modell 
G Enklare DCF-värdering 
H Resonemang 

Tabell 5.9 VC-bolagens värderingsmodeller 
 

Venture-kapitalist G menar att: ”När man tittar på de här tidiga faserna så är det 

jättesvårt att värdera bolag. För det blir sådana gissningar men vi försöker göra en 
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DCF bara för att se var rimlighetsnivån är i de värderingar vi pratar, men oftast är det 

inga jätteavancerade Excelsnurror utan det blir servettkalkyler egentligen”. 

 

Venture-kapitalist E uppger att de inte använder sig av DCF-värderingar eller andra 

typer av prognostiseringsmodeller då det inte finns någon historisk information att 

bygga prognoserna på, men att de använder sig av relativvärderingsmultiplar som 

exempelvis P/E-tal. Venture-kapitalist A berättar att de brukar använda sig av ”de flesta 

värderingsmodellerna för där kan man oftast sätta en lägsta nivå kassaflödesmässigt, 

till exempel vad kan vi få för värdering där? Eller vinstmultiplar, där kan vi även 

jämföra med börsnoterade bolag, vad är de värderade till för vinstmultiplar? P/E tal 

exempelvis. Detta för att härleda en rimlig värdering.” Respondenten menar emellertid 

att värderingen ofta är en förhandlingsfråga och att ”värderingen sällan är en anledning 

till att vi inte gör en investering”. 

 

VC-bolag B använder sällan traditionella värderingsmodeller som DCF- och 

relativvärdering utan gör istället noggranna kalkyler. De menar att det ofta handlar om 

en förhandling mellan VC-bolaget och entreprenören, vad respektive part anser att 

investeringsobjektet är värt. VC-bolag D använder sig av riktlinjer, men då de är statliga 

skiljer sig dessa riktlinjer från privata VC-bolag. Utöver dessa riktlinjer utgår de från en 

egen värderingsmodell där de utgår från en schablonvärdering på den typ av företag de 

investerar i där allt ser tillfredställande ut, och sedan drar de av en andel från detta 

belopp för de beståndsdelar som de inte anser att det utvärderade företaget uppfyller. 

 

Venture-kapitalist H säger att ”det är som någon form av kvalitativ bedömning i 

slutändan, men vi har liksom ett antal faktorer som vi alltid gräver ned oss i ordentligt 

när vi tittar på en investering”. Venture-kapitalist C uttrycker att det är enklare att 

använda sig av värderingsmodeller för att värdera bolag som befinner sig i lite senare 

skeden och ”som har en bevisad produkt, har en kundbas, har en omsättning”. För 

sådana bolag brukar de ofta gör en relativvärdering och använder multiplar som P/E-tal 

och P/S-tal. För bolag i tidiga faser som inte uppnått någon omsättning brukar de ”titta 

på en prognos, kanske en kassaflödesprognos”. Venture-kapitalisten menar även att 

”man jobbar också med relativvärderingar i den här fasen, för vi vet ju ungefär hur 
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andra bolag värderas i sådana här pre revenue-faser. När man tittar på pre revenue-

bolag så blir det mycket att titta in i en kristallkula”.  

 

Zacharakis och Meyer (2000) menar att många riskkapitalbolag inte har någon 

formaliserad modell för sin utvärdering av potentiella investeringsobjekt, och att 

riskkapitalister därför, precis som andra mänskliga beslutsfattare, förmodligen är 

subjektiva i viss utsträckning vid sina beslutsprocesser. De kan till exempel även missa 

en svaghet kring ett företags produkt om de känner till den entreprenör som står bakom 

företaget som de ska utvärdera. Venture-kapitalist H säger att ”min bedömning är att 

det inte går att göra någon slags vetenskap alls av värdering av bolag i tidiga 

utvecklingsskeden”.  

 

5.1 .4 .2  INVESTERA  MED  ANDRA  VC-BOLAG 

 

De flesta VC-bolag anser att det är väldigt viktigt att en investering sker tillsammans 

med andra VC-bolag, något som det skriftliga frågeformuläret bekräftar med ett 

medelvärde på 3,57 av totala 4. Många har till och med som ett krav att de inte får vara 

ensamma investerare. Enligt frågeformulären verkar entreprenörerna inte anse att 

ägarstrukturen är något som är särskilt viktigt för dem, utan frågeformulären visar 

snarare att de är intresserade av att det finns en möjlighet att de ägare de har kan tänka 

sig att göra ytterligare investeringar i företaget om det behövs. Teorin säger dock att 

VC-bolagen anser det relativt irrelevant om de förväntas göra ytterligare investeringar 

eller inte (MacMillan et al. 1985).  

 

Venture-kapitalist G menar att de är positivt inställda till att investera med andra VC-

bolag. De vill inte vara majoritetsägare och venture-kapitalisten säger att de anser ”att 

det är viktigt att få in andra investerare, att det inte bara är vi som tror på en idé. Kan 

vi inte ganska tidigt hitta andra investerare som kan tända på idén då kanske det är en 

bra indikator på att det inte var någonting att ha”. Venture-kapitalist F säger att de” 

hela tiden” investerar tillsammans med andra VC-bolag.  
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”Det måste vi göra, eller måste ska jag inte säga, men tre år senare i processen när det 

behövs femtio miljoner så kan inte vi göra det själva och då kan det vara bra att ha med 

sig några av dem större redan från början som kan stoppa in de pengarna. Så att man 

slipper att då gå ut och göra stora rundor”.  
- Venture-kapitalist F 

 
5.2 FASER 

 
Bygrave och Timmons (1986) beskriver att VC-bolagen ofta skiljer sig från varandra 

vad gäller vilka mål de har med investeringen och vilken strategi de har. De menar att 

detta kan visa sig genom att de använder sig av olika kriterier, att de fokuserar på olika 

steg i ett företags livscykel, storlek på investeringsbeloppet samt olika branscher.  

 

Denna studie bekräftar teorin gällande att VC-bolagen fokuserar på olika steg i 

företagens utveckling, olika så kallade faser (se appendix 1). Studien visar att det är få 

företag som investerar i väldigt tidiga faser och att de som befinner sig i dessa tidiga 

faser ofta är statligt finansierade VC-bolag. En venture-kapitalist uttrycker det så här:  

 

”Det område som vi är satt att arbeta med är det som vi kallar kunskapsintensiva idéer 

i väldigt tidig fas. Just vad det gäller kunskapsintensiva idéer där har man sett från 

statens sida att det är en viktig källa för tillväxt men att det ofta är svårt i de tidigaste 

lägena att hitta en finansiering. Det är för stora risker, för stora tekniska risker, för 

stora marknadsrisker och så där så privat kapital tenderar att gå mot mer säkra 

investeringar istället” 

 

Isaksson (2000) beskriver såddfinansieringsstadiet, den tidigaste fasen, som att 

entreprenören ofta behöver kapital för att kunna utvärdera eller testa en idé för att kunna 

utveckla en produkt, innan företaget har etablerats. Venture-kapitalisten ovan menar 

vidare att ju tidigare man investerar i ett företag desto mer riskfyllt är det. ”Desto 

längre man kommer har man minimerat teknikrisken, marknadsrisken och vad det nu 

är. Men i ett tidigt läge är allting en risk”. Isaksson (2006) menar att många VC-bolag 

som investerade i tidiga faser försvann efter att IT-bubblan sprack. Söderblom (2012) 

menar vidare att de VC-bolag som fanns kvar på marknaden i stor utsträckning övergick 
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till att investera i senare skeden något flera respondenter i studien bekräftat. Trots olika 

inriktning gällande när bolagen väljer att gå in och investera uppvisar studien inte några 

tecken på att kriterierna förändras avsevärt baserat på vilken fas investeringen sker.  

 

Något som framgår i studien är att investeringsbeloppen ofta är mindre när det gäller 

investeringar i de tidigare faserna. En annan venture-kapitalist uttrycker det som: 

”Nivåer av kapital kräver ju olika sorters investerare, så med andra ord ju senare i en 

process man kommer in desto mer pengar behövs det men desto mindre är ju risken. Så 

ju tidigare du är desto mindre pengar men ofta mycket större risk”. Mindre VC-bolag 

har oftast inte samma möjlighet att investera lika stora belopp som de större. En 

venture-kapitalist på ett mindre VC-bolag menar att: ”Bolag som vi investerar i måste 

ha ett färdigt säljbart erbjudande, det vill säga de måste ha någonting som går att sälja, 

och helst ha gjort lite affärer. Och det gör att vi tackar nej till vissa projekt. Men det 

har också att göra med att vår fond inte är gigantisk, så vi kan inte investera i två års 

produktutveckling, det blir för dyrt, vi har inte så mycket pengar”.  
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6. DISKUSSION  
 
6.1 AVKASTNINGSPOTENTIAL  
 

En förutsättning för att en investering ska genomföras är att VC-bolagen ser att det finns 

möjlighet till god avkastning vid en framtida exit, och i detta avseende bekräftar denna 

studie tidigare studier av exempelvis Poindexter (1976), Tyebjee och Bruno (1984) samt 

MacMillan et al. (1985). Trots att VC-bolagen strävar efter hög avkastning blir endast 

ett fåtal av investeringarna lönsamma (Nesheim 2000 i Ohlsson 2006). En venture-

kapitalist som deltagit i studien belyser detta genom att säga: ”8 av 10 investeringar går 

åt helvete och 2 investeringar blir kanonstjärnor som ska räkna hem det andra […] Om 

man på sikt ska överleva så måste man då och då ha så kallade ten timers, man får 

tillbaka 10 gånger pengarna eller mer”. Precis som denna venture-kapitalist belyser 

flertalet av respondenterna att VC-bolagens verksamhet är beroende av att de företag 

som blir lönsamma genererar mycket hög avkastning. Anledning är att avkastningen 

från de lönsamma investeringarna behöver kompensera för de investeringar där 

avkastningen inte har motsvarat VC-bolagets förhoppningar. Studien visar att alla VC-

bolag inte använder sig av några uttalade avkastningskrav när de utvärderar potentiella 

investeringsobjekt, men även de som inte använder sig av uttalade avkastningskrav 

strävar efter att deras investeringar ska generera god framtida avkastning. För att öka 

sannolikheten för att de genomförda investeringarna blir lönsamma utvärderas 

potentiella investeringsobjekt utifrån nedan beskrivna investeringskriterier.  

 

6.2 INVESTERINGSKRITERIER 
 

Studien visar att det är kriterier som berör områdena entreprenörsteamet, 

marknadsförutsättningar samt produktaspekter som är väsentliga i VC-bolagens arbete 

med att utvärdera potentiella investeringsobjekt, vilket bekräftar tidigare teori inom 

området. Av studiens resultat framgår även att för att en investering ska ske krävs att 

såväl entreprenörsteamet, marknadsförutsättningar samt produktaspekter uppfyller en 

lägsta acceptabel nivå. Brister ett kriterium i alltför stor utsträckning kan dessa brister 

alltså inte vägas upp av att ett annat kriterium är starkare.  
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Entreprenör	  

Produkt	  

Figur 6.1 nedan illustrerar sambandet mellan investeringskriterierna och VC-bolagens 

avkastning samt samspelet mellan de tre huvudkriterierna entreprenörsteamet, 

marknadsförutsättningar och produktaspekter. 

 

 
Figur 6.1 Egen figur över sambandet mellan investeringskriterier och avkastning 

 

Något som har belysts i studiens intervjuer är att det ska finnas ett samspel mellan 

entreprenörsteamet, marknaden och produkten då dessa inte är oberoende av varandra. 

Härmed ser vi att det i viss utsträckning är svårt att hålla isär dessa tre aspekter. Deras 

samverkan kan liknas vid ett kugghjul där entreprenör, marknad och produkt påverkar 

varandra, där entreprenören blir det drivande hjulet.  Processen behöver styras på ett 

sådant sätt att de olika delarna i kugghjulet passar ihop med varandra och rör sig de 

olika delarna i samma riktning skapas ett kraftfullt kugghjul som bidrar till företagets 

utveckling. 

 

 

 
Figur 6.2 Egen kugghjulsmodell 
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Inom gruppen av VC-bolag som medverkat i studien har det inte framkommit några 

större skillnader gällande vilka kriterier de anser är centrala vid utvärderingen, även om 

betydelsen som läggs vid olika kriterier i några fall varierar. Synen på 

investeringskriterier förefaller med andra ord vara relativt entydig mellan de olika VC-

bolagen, trots att de investerar i olika faser av ett företags utveckling samt att det både 

ingår privata och statliga VC-bolag i studien. Ett undantag är dock synen på 

avkastningskrav, där de statliga VC-bolagen ofta har lägre avkastningskrav jämfört med 

de privata VC-bolagen.  

 
Entreprenörsteamet 

En stor del av den befintliga litteratur som berör VC-bolags investeringskriterier lyfter 

fram att entreprenörsteamet spelar en avgörande roll för investeringsbeslutet (Wells 

1974; Tyebjee & Bruno 1981; MacMillan et al. 1985), något som bekräftas av denna 

studie. Av studiens resultat framgår att entreprenörsteamet som helhet bedöms av VC-

bolagen, och det är därför av betydelse att individerna i teamet kompletterar varandra. 

Betydelsen av ett starkt team med kompletterande förmågor och egenskaper hos 

individerna belyses även av de entreprenörer som har deltagit i studien. Venture-

kapitalister finner det relevant att entreprenörsteamet bakom investeringsobjektet 

besitter drivkraft och genomförandeförmåga, något som kan beskrivas som att 

entreprenören är en så kallad doer. Även flertalet av entreprenörerna som har deltagit i 

studien framhäver betydelsen av att arbeta hårt för att få saker att hända.  

 

Studien visar att ett entreprenörsteam bör vara lyhörda, kapabla att lyssna samt 

förändra. Då VC-bolagen inte enbart bidrar med kapital utan också avser att tillföra 

kompetens genom att ha en aktiv roll i de företag som de investerar i (Fraser-Sampson 

2007 i Söderblom 2012) värderar VC-bolagen ett entreprenörsteam som tar till sig av 

venture-kapitalisternas synpunkter och åsikter kring arbetet. 

 

I och med att VC-bolagen kommer att vara fortsatt delaktiga i portföljföretagen framgår 

det att VC-bolagen lägger vikt vid att entreprenörsteamet har samarbetsförmåga och att 

investerarna upplever vad som bäst beskrivs som ”personkemi” med 

entreprenörsteamet. En entreprenör beskriver samarbetet på detta sätt: 
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”Resan kan ses som att man befinner sig i ett äktenskap. Man måste välja ut vem man 

ska jobba med eftersom man måste fungera bra tillsammans. Det måste fungera även 

när det går dåligt och det är där som det vissa gånger brister”  

 

Uppfattningen om entreprenörsteamets egenskaper och förmågor erhålles framförallt 

genom själva investeringsprocessen som ofta tar runt sex månader, och ibland längre. 

Under denna tidsperiod spenderar investerarna vanligtvis mycket tid med 

entreprenörerna och bildar därigenom en uppfattning om hur dessa arbetar och löser 

problem.  

 

Av studiens frågeformulär framgår det dessutom att VC-bolagen finner det relevant att 

entreprenören besitter managementkompetens, det vill säga förmågan att leda, sköta och 

styra företaget. Även Tyebjee och Bruno (1981) belyser betydelsen av 

managementkompetensen, och i detta avseende bekräftar studiens resultat vad 

författarna kom fram till. Att managementkompetens är något som värderas högt kan 

bero på att det är ett brett begrepp som inkluderar flertalet förmågor. Entreprenörerna 

anser att kompetens inom försäljning och marknadsföring är mest relevant, och här 

presenterar studien med andra ord vissa skillnader mellan entreprenörens syn på vad 

som är väsentligt för ett företags utveckling och VC-bolagens uppfattning.  

 

Marknadsförutsättningar & produktaspekter 

När det gäller utvärderingen av investeringsobjektens marknadsförutsättningar lyfter 

många venture-kapitalister fram betydelsen av att det är en tillräckligt stor marknad, 

gärna av internationell karaktär. I detta avseende presenterar studien skillnader mellan 

VC-bolagen och entreprenörerna, då en del av entreprenörerna menar att storleken på 

marknaden inte är av speciellt stor vikt för företagsutvecklingen. Studien visar att 

venture-kapitalisterna vill bli övertygade om att det finns ett kundbehov på marknaden 

och ett problem som den aktuella produkten löser. Viktiga produktaspekter som studien 

belyser är möjligheten till starka marginaler samt att det finns en unik produkt eller 

tjänst. Vad gäller betydelsen av patent kan studien inte presentera en gemensam 

uppfattning hos VC-bolagen. Synen på betydelsen av patent skiljer sig åt mellan 

respondenterna, vilket skulle kunna bero på vilka branscher de är verksamma inom.  
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Entreprenörernas syn på företagsutveckling 

I studien framgår att entreprenörers åsikter väl överensstämmer med de åsikter som 

venture-kapitalister har avseende att det är entreprenörsteamet, marknadsförutsättningar 

och produktaspekter som väsentligt påverkar ett företagets utveckling. Den insamlade 

empirin visar dessutom att inom dessa huvudkriterier är skillnaderna mellan VC-bolag 

och entreprenörer begränsade. Utöver de skillnader som har belysts i ovanstående 

avsnitt nämner flertalet entreprenörer dessutom att det är viktigt att det inom 

entreprenörsteamet finns god säljförmåga, något som inte berörts av de VC-bolag som 

har deltagit i studien. Något som entreprenörer har berört, till skillnad från venture-

kapitalister, är att företagsutvecklingen har påverkats av konjunkturläget, samt 

företagets legitimitet.  

 

“Det som alltid är svårt att förutse är det allmänna konjunkturläget, jag vet inte riktigt 

varför, men det är lätt att glömma bort det när man gör sin första affärsplan. Och så 

kommer det en kris och den är helt oväntad, så man tänker, oj nu kom det en kris och 

vad gör vi nu? Men om man ska göra en plan som sträcker sig över fem år, det är klart 

att det kommer att komma en kris under de fem åren. Det har det ju gjort de senaste 

femårsperioderna”  

 

”Om man är ett startup som inte har någon legitimitet alls från början, så kan ju en 

riskkapitalist vara ett sätt att få in legitimitet i bolaget” 
 

6.3 DEN DYNAMISKA PROCESSEN  

 
De VC-bolag som har deltagit i studien är överens om att få företagsidéer utvecklar sig 

enligt plan, och även entreprenörer vittnar om att företagets utveckling har tagit en 

annan riktning än den som var planerad när entreprenören erhöll VC. En entreprenör 

förklarar att deras produkt förändrades helt och hållet till följd av att marknaden och 

kundbehoven ändrades. En annan entreprenör vars företags utveckling har tagit en 

annan riktning förklarar att deras produkterbjudande förändrades väsentligt eftersom det 

från början inte fanns något produktifierat utan enbart en idé. Entreprenören förklarar 



	  

	  

	  

71 

vidare att de trodde att de skulle arbeta med en sak och att de senare såg att en annan 

sak var mycket viktigare och att de därmed fick ändra riktning.  

 

Denna studies resultat pekar på att anledningen till att entreprenörsteamet tillmäts störst 

vikt av såväl VC-bolag som entreprenörer har att göra med att det är entreprenören som 

besitter förmågan att styra företaget och anpassa sig efter de förutsättningar som 

ständigt förändras. Verkligheten förändras ständigt och entreprenören måste välja hur 

företaget ska agera utifrån dessa förändringar, och bör med andra ord inneha förmåga 

att leda en dynamisk process. Det kan exempelvis handla om att entreprenörsteamet 

upptäcker att de har riktat sig till fel målgrupp för sitt kunderbjudande, att ny teknik gör 

att produkterbjudandet måste förändras eller att marknadsförutsättningarna helt enkelt 

har ändrats. 

 

En venture-kapitalist förklarar att ”det där är ju det klassiska, B-laget med A-idén eller 

A-laget med B-idén. Men sanningen är ju att det krävs A-laget med A-idén, men A-idén 

aldrig kommer att vara det man trodde dag ett”.  

 

 

Figur 6.3 Egen figur över entreprenörens förmåga att hantera förändringar 

 

Som tidigare berörts har även andra studier pekat på att managementkompetens hos 

entreprenörsteamet är av stor vikt vid VC-bolagens utvärdering av potentiella 

investeringsobjekt. Denna studie bidrar med ökad förståelse och en ny motivbild till 

varför entreprenörsteamets förmåga att leda bolaget tillmäts så pass stor vikt.  Den nya 

motivbilden som studien presenterar består i att entreprenören måste ha kompetens att 
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kunna styra företaget framåt under förutsättningar som är under ständig förändring, och 

därmed leda företagets dynamiska process.  

 

“En bra entreprenör kan väga upp en lite sämre affärsidé, eller en lite sämre produkt. 

Det är också något man upptäcker i investeringarna, att det är sällan den ursprungliga 

affärsidén som man kommer att använda sig av efter ett tag, utan det kommer hända 

saker i omvärlden och man får omvärdera sin position och vilken marknad man 

adresserar”    

 

I nedanstående figur visas sambandet mellan de ständigt föränderliga förutsättningarna 

och entreprenörsteamets förmåga att navigera företaget. Härmed tydliggörs motivet till 

varför entreprenörsteamet blir av stor betydelse. Om förutsättningarna förändras medför 

det att företaget kan vara i behov av en ny riktning, vilket gör att förmågan att kunna 

styra och navigera företaget på ett bra sätt behövs. Detta samband illustreras av situation 

X. Situationen kan även vara sådan att entreprenörsteamet väljer att ändra riktning för 

exempelvis sitt produkterbjudande vilket gör att företaget har nya förutsättningar att ta 

hänsyn till och anpassa sig efter. Detta samband illustreras av situation Y. 

 

 
Figur 6.4 Egen figur över sambandet mellan förändrade förutsättningar och förmågan att navigera 
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6.4 SAMMANFATTNING AV DISKUSSION  
 

I nedanstående stycke avser vi att med bakgrund av tidigare diskussion sammanfatta 

studiens svar på de två forskningsfrågor som presenterades under avsnitt 1.4 

Forskningsfrågor.   

 

Forskningsfråga 1: Vilka investeringskriterier är centrala vid VC-bolagens 

beslutsprocess och överensstämmer dessa kriterier med entreprenörernas syn på vilka 

faktorer som påverkar ett företags utveckling?  

 

De investeringskriterier som är centrala vid VC-bolagens beslutsprocess är 

entreprenörsteamet, marknadsförutsättningar samt produktaspekter, där 

entreprenörsteamet är det investeringskriterium som anses mest centralt. Avseende 

entreprenörsteamet framgår det i studien att VC-bolagen värdesätter drivkraft, 

genomförandeförmåga, förmåga att förändra, lyhördhet samt samarbetsförmåga. 

Entreprenörsteamet bör dessutom besitta managementkompetens, det vill säga förmågan 

att leda, sköta och styra företaget. Avseende marknadsförutsättningar framgår i studien 

att VC-bolag bedömer marknadens storlek och huruvida den är internationell, hur 

kundbehovet ser ut samt att den aktuella produkten löser ett problem. Gällande 

produktaspekter framgår det i studien att VC-bolag värdesätter möjlighet till starka 

marginaler samt att aktuell tjänst eller produkten är unik. Vissa VC-bolag efterfrågar 

dessutom en produkt som är patenterbar. 

 

Studien presenterar att ovan beskrivna kriterier i stort överensstämmer med 

entreprenörernas syn på vilka faktorer som påverkar ett företags utveckling. Även 

entreprenörer anser att entreprenörsteamet är av stor betydelse. Studien visar att 

entreprenörerna har en avvikande syn jämfört med VC-bolagen i följande aspekter:  

 

• Entreprenörerna lägger större vikt vid att entreprenörsteamet besitter kompetens 

inom försäljning än vad VC-bolagen gör. 

• Entreprenörerna finner inte marknadens storlek lika relevant som VC-bolagen. 
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Forskningsfråga 2: Vilka motiv ligger bakom svenska VC-bolags syn på vilka kriterier 

som är viktiga?  

 

Syftet med VC-bolagens verksamhet är att generera avkastning och studien visar att det 

också är den huvudsakliga anledningen till att de kriterier som presenteras ovan måste 

uppfylla en acceptabel nivå för att en investering ska kunna bli aktuell. Brister ett 

kriterium i allt för stor utsträckning kan det alltså inte vägas upp av att ett annat 

kriterium är starkare, då sådana brister minskar VC-bolagens bedömda sannolikhet till 

god avkastning.  

 

Studien visar att motivet till att entreprenörsteamet tillmäts störst vikt av VC-bolagen är 

att investeringsobjektets förutsättningar med stor sannolikhet kommer att förändras i 

olika avseenden efter att en investering har genomförts. Dessa avseenden kan till 

exempel innefatta fall då entreprenörens uppfattning av marknaden och 

marknadsbehoven förändras, eller att förutsättningar på marknaden ändras på grund av 

exempelvis ökad konkurrens. Sådana förändringar kräver att entreprenörsteamet har 

förmågan att hantera det oförutsägbara och kan navigera företaget. 

 

Nedanstående figur sammanfattar svaren och sambandet mellan de olika 

forskningsfrågorna. Då både entreprenörsteamet, marknaden och produkten har 

betydelse för ett företags utveckling måste det finnas ett samspel mellan de olika 

investeringskriterierna. Motivet till vilka kriterier som är av betydelse kan hänföras till 

att entreprenörsteamet måste kunna hantera en dynamisk process. 
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Figur 6.5 Egen figur som sammanfattar sambandet mellan olika faktorer 
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7. SLUTSATS  
 

7.1 SLUTSATS 
 

Studien visar att de investeringskriterier som är centrala vid VC-bolagens 

beslutsprocess är entreprenörsteamet, marknadsförutsättningar samt produktaspekter, 

och att både entreprenörer och VC-bolag anser att dessa tre beståndsdelar enskilt 

behöver inneha en god potential för att ett företag ska kunna utvecklas och bli lönsamt. 

Det framgår av studien att såväl VC-bolag som entreprenörer upplever att det av de 

nämnda kriterierna är entreprenörsteamet som i störst utsträckning påverkar ett företags 

utveckling. Att entreprenörsteamet tillskrivs störst betydelse vid VC-bolagens 

utvärdering av potentiella investeringsobjekt bekräftar tidigare studier genomförda av 

Wells (1974), Tyebjee & Bruno (1981) och MacMillan et al. (1985).  

 

Studien bidrar med förståelse för varför entreprenörsteamet tillskrivs störst vikt av såväl 

VC-bolag som entreprenörer, vilket förklaras av att förutsättningarna för företagets 

utveckling ständigt förändras, något som ställer krav på ett entreprenörsteam med 

förmåga att hantera denna dynamiska process. En av entreprenörens huvudsakliga 

uppgifter är att säkerställa att marknads- och produktaspekter samverkar och anpassa 

dessa efter företagets omvärld. Befintlig teori inom området har framförallt fokuserat på 

att redogöra för vilka kriterier som används, och denna studie kompletterar därför 

befintlig teori med ökad förståelse och en ny motivbild till varför entreprenörsteamets 

förmåga att leda bolaget tillmäts så pass stor betydelse.  

 

Det framgår av studien att förmågan att navigera företaget framåt trots att 

förutsättningarna är under ständig förändring ofta är sammankopplad med att vara en så 

kallad doer, vilket innefattar att entreprenörsteamet har en stark drivkraft och god 

genomförandeförmåga. Det är dessutom av stor vikt att entreprenörsteamet är lyhört och 

har förmågan att lyssna då VC-bolagen och entreprenörerna tillsammans ska föra 

företaget mot ett gemensamt mål. 
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7.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

Studiens resultat visar på vilka investeringskriterier som används av svenska VC-bolag 

samt motiven bakom dessa kriterier. Vi finner att en framtida studie som undersöker 

huruvida de investeringsobjekt som uppfyller de investeringskriterier som svenska VC-

bolag använder sig av blir mer lönsamma än företag som inte uppfyller dessa kriterier. 

Eftersom endast ett fåtal av de investeringar som genomförs genererar önskad 

avkastning vore det intressant att se huruvida det finns ett samband mellan de 

investeringskriterier som används och den avkastning som genereras, och i så fall hur 

starkt detta samband är.  

 

Som beskrivs i studien har många VC-bolag efter IT-kraschen gått från att investera i 

tidiga faser till att istället investera i senare faser som är förknippade med en något lägre 

risknivå än i de allra tidigaste faserna. Det vore därför relevant att studera i vilken 

utsträckning detta påverkar svenska småföretag som befinner sig i de tidiga faserna, och 

om detta påverkar tillväxten negativt hos småföretag bör möjligheten att underlätta för 

småföretag att erhålla finansiering undersökas.  
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APPENDIX 1. INFORMATION OM VC-BOLAG 
Almi Invest, Creandum, Industrifonden, Innovationsbron, InnovationsKapital, R2B of 

Sweden AB, Saab Ventures, Spintop Ventures 

Nedanstående information om VC-bolagen är mestadels hämtad från bolagens 
hemsidor. 

 

ALMI INVEST 

Riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara 

affärsmodeller och drivna entreprenörer vars företag befinner sig i en expansionsfas. 

Jämfört med flertalet andra riskkapitalbolag kan Almi Invest investera i de flesta 

branscher. En första investering i ett bolag ligger normalt på 2-4 miljoner kronor och 

under ägandetiden kan de investera totalt 10 miljoner. De investerar alltid tillsammans 

med en investeringspartner. Kapitalet kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel 

och resterande från Almi tillsammans med regionala aktörer. Totalt förvaltar de över en 

miljard kronor och den avkastning som genereras omsätts i nya investeringar, vilket 

betyder att Almi Invest är en så kallad Evergreen Fund.   

Som investerare är Almi Invest en engagerad och aktiv partner. Bolaget erhåller inte 

bara kapital utan också kunskap, erfarenhet och tillgång till Almi Invests nätverk. Det 

måste finnas rätt till en styrelseplats i bolaget. Hur de tillsammans ska ta sig till en 

framgångsrik exit bestäms i ett aktieägaravtal och en ägaragenda. Almi Invest har sin 

verksamhet utspridd över hela Sverige då de samarbetar med regionala riskkapitalbolag. 

Almi Invest har bland annat investerat i AB Huges Marina, Barista Fair Trade Coffee 

och Bambuser. 

www.almiinvest.se   
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Investeringsfaser3: Start-up och tidig expansion 

Kontakt: Björn Persson, Investment Manager 

CREANDUM 

VC-bolag som investerar i företag som befinner sig i tidiga och sena faser och som 

innehar en innovativ teknologi samt en lysande affärsmodell. Utöver kapital erbjuder de 

sin erfarenhet och sitt nätverk för att dessa företag ska kunna bli globalt framgångsrika.  

I dagsläget förvaltar Creandum cirka 120 miljoner euro. Deras huvudinvesterare är den 

statliga Sjätte AP-fonden. Creandums investeringsfokus; De investerar i de bästa 

entreprenörerna och företagen i den nordiska regionen. 

 

”People with vision. People that lead. People that believe in ”already done” instead of 

”will do”. People that are obsessed by creating extraordinary things”.  

”Companies that impact, shape, and disrupt markets. Often with a global market 

opportunity and strong international focus from day one.” 

 

De har investerat i företag som ännu inte erhållit några intäkter och i företag med tiotals 

miljoner i intäkter. Den första investeringen kan vara så liten som ett par hundra tusen 

euro och kan uppgå till tio miljoner euro över ett företags livscykel.  

Creandum är resultatdrivna med väldigt höga ambitioner, och de investerar endast om 

denna ambition delas med individerna som de investerar i. Creandum tar en aktiv roll 

och tillför expertis, ett utbrett internationellt nätverk och hjälper företaget att lyckas. 

Företaget har kontor i Stockholm. 

 

Creandum har bland annat investerat i Spotify, Linas Matkasse och It’s learning.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Fasindelningen är baserad på SVCA:s kategorisering av VC-bolag, vår uppfattning utifrån genomförda 
intervjuer med VC-bolagen samt genom information från VC-bolagens hemsida. Fasindelningen är 
utformad på samma sätt för alla VC-bolagen. 
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www.creandum.com  

Investeringsfaser: Främst expansionsfaser men även till viss del start-up 

Kontakt: Staffan Helgesson, General Partner 

 
INDUSTRIFONDEN 
Investerar i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher med internationell 

tillväxtpotential. Företagen de investerar i får högst ha 250 anställda och omsättningen 

får inte vara högre än 400 MSEK.  

Organiserat investeringsverksamheten i tre affärsområden: 

• Life Science - investerar i läkemedel och medicinsk teknik 

• Technology - investerar i IT, telekom, elektronik, industriteknik och cleantech 

• Industrifinans*- investerar i etablerade företag inom tillverkande industri och inom 

tjänstesektorn  

* Affärsområdet Industrifinans behandlas i denna studie 

 

Industrifonden är en aktiv minoritetsinvesterare som siktar på en ägarandel mellan 15-

50 procent, går aldrig in i ett bolag som ensam investerare eller huvudinvesterare. 

Investeringsbeloppet per företag uppgår till mellan 5-100 miljoner kr. En första 

investering kan understiga 5 miljoner kr eftersom investeringskapital ofta tillförs 

successivt. En enskild investering får inte överstiga 5 procent av förvaltat kapital (som f 

n motsvarar 190 miljoner kr.) Har ett antal investeringskriterier som företaget ska 

uppfylla, bland annat; ha en unik affärsmodell, teknologi, produkt eller tjänst. Teamet 

bakom har stor betydelse, och företaget ska ha en drivande och kompetent ledning.  

Industrifonden förvaltar totalt cirka 3,8 miljarder kr varav cirka 1,4 miljarder kr är 

investerade i företag. De har direkta engagemang i cirka 90 bolag och de agerar 

långsiktigt och medverkar till utveckling och värdebyggande i företagen. 

Engagemangen är tidsbegränsade, normalt fem till tio år och ibland femton år, efter att 

den första investeringen är gjord.  
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Industrifonden bildades som en stiftelse av staten år 1979. Stiftelsen ska se till att 

kapitalet hålls minst realt intakt och allt överskott går till att göra nya investeringar.  

Industrifonden har bland annat investerat i Qliktech, Oatly och Quickomat.  

www.industrifonden.se   

Investeringsfaser: Främst expansionsfaser men även till viss del start-up 

Kontakt: Åsa Knutsson, Affärsområdeschef Industrifinans 

 

INNOVATIONSBRON 

Startade verksamheten år 2005 med ambitionen att avsevärt öka kommersialiseringen 

och nyttiggörande av de resurser som Sverige investerar i FoU och 

kunskapsuppbyggnad. Verksamheten finns över hela Sverige.  

Arbetar aktivt med att finansiera och utveckla kunskapsintensiva tillväxtbolag i tidig 

fas. Innovationsbron verkar i mycket tidiga och riskfyllda utvecklingsskeden. 

Innovationsbron går in och stöttar entreprenören och innovatören då de initialt har ett 

mindre kapitalbehov men ett stort behov av bland annat affärsmässigt stöd, nätverk och 

annan typ av kompetens.  

Organiserat verksamheten i fyra områden: 

• ICT 

• Industri 

• Life Science 

• Cleantech 

Beslut om investering tas av en regional investeringskommitté. Investeringen sker i 

form av delägarskap via aktieägaravtal. Innovationsbron investerar maximalt 2,5 

miljoner kr per bolag och ägarandelen ligger mellan 10-49 procent vid den ursprungliga 

investeringen. Ibland delas investeringen med andra aktörer men de kan även gå in som 

enda investerare.  
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Vid bedömning av en affärsidé inför en investering utgår Innovationsbron från ett antal 

kriterier, bland annat; om bolaget är mindre än 6 år, om affärsidén är baserad på en 

innovation och om den är begriplig och skalbar, om affärsidén har potential att omsätta 

30 miljoner kr inom fem år efter kommersialisering, om det finns en affärsplan, ett klart 

och verifierat kundbehov, och en definierad marknad med tillväxtpotential och så 

vidare.  

Innovationsbron har bland annat investerat i Neo Technology, Excito AB och Aluwave 
AB.  

www.innovationsbron.se  

Investeringsfas: Sådd 

Kontakt: Lars Bengtsson, Direktör Operations 

 

INNOVATIONSKAPITAL 

Har kontor i Stockholm och Göteborg, och grundades år 1994. Sedan dess har de gjort 

över 70 investeringar, och har idag 323 miljoner euro i fyra olika fonder. De investerar i 

”early stage”-ventures, för innovativ tillväxt på de nordiska marknaderna. Investerar 

framförallt i ”life science” och teknologi, ofta start-ups som är baserade på forskning.  

Efter investeringarna har de ett aktivt ägande, och ser därför relationen till 

entreprenörerna som ett partnerskap, och de menar att de kan hjälpa entreprenörerna 

med starka nätverk och mycket kunskap. Deras investeringsprocess börjar med att de tar 

in en affärsplan, efter det ett möte – ”after all, people are what counts”, om det känns 

som en match för båda parter görs preliminär due dilligence där de tar hjälp av experter 

utifrån. Steget därefter är att prata om avtalsvillkor, efter det görs legal och finansiell 

due diligence. Om allt går vägen görs en investering. 

www.innkap.se  

Investeringsfaser: Främst expansionsfaser men även till viss del start-up 

Kontakt: Gunnar Fernström, Investment Director 
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R2B OF SWEDEN AB 

R2Bs slogan är ”Big enough to deliver, small enough to care”, och arbetar nära de 

företag de investerar i, och hjälper till med bland annat nätverk. De hjälper 

entreprenörerna genom att minska gapet mellan entreprenörer och investerare genom 

tillit och bra kommunikation, de hjälper till att ta hand om ”runtikring-saker” så att 

entreprenörerna kan fokusera på huvudverksamheten, hjälper till att skapa den bästa 

strategin, genom kapital, och genom den erfarenhet de har hjälper de till.  

De vill hellre ha en portfölj med färre företag, men ”bättre kvalitet”, och de investerar i 

alla mognadsstadier. Företaget har kontor i Göteborg.  

www.r2b.biz  

Investeringsfaser: Start-up och tidig expansion. 

Kontakt: Rami Avidan, CEO & Partner 

SAAB VENTURES 

Fungerar som en plattform för att addera tillväxt till Saab AB genom fyra hörnstenar: 

• Investerar i små och snabbt växande entreprenöriella företag som har potential 

att tillhöra framtidens kärnverksamhet 

• Spin-out: Utvecklar idéer som inte tillhör kärnverksamheten till att bli 

framgångsrika företag 

• Inkubation: Utvecklar interna innovativa idéer 

• Investera i VC-fonder på Saabs målmarknader 

Saab Ventures investerar i teknologier och marknader som är relevanta för Saabs 

nuvarande och framtida verksamhet. Saab Ventures ökar Saabs tillgänglighet till 

innovativa nyckelteknologier och ökar intäkterna genom att ta en minoritetsandel i 

innovativa snabbt växande SMEs som söker finansiellt-, tekniskt- samt marknadsstöd.  

Saab Ventures föredrar att investera tillsammans med en annan venture kapitalist där 

den ideala investeringsstorleken ligger mellan 10-20 miljoner kr. De ser gärna att 

ledningsteamet är motiverade, har erfarenhet och är engagerade. Det är även idealt om 
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det finns en beprövad teknologi och att det finns en stark äganderätt (att det går att 

skydda teknologin). Företaget som de investerar i bör även ha existerande intäkter samt 

potentiella intäkter på 100 miljoner kr inom 5 år. Saab Ventures har sin verksamhet i 

Linköping. 

Saab Ventures har bland annat investerat i Protaurius (Ballistic protection), Cold Cut 

Systems (Fire fighting) och ISD Technologies (Virtual Training and Simulation). 

www.saabgroup.com  

Investeringsfas: Sådd 

Kontakt: Jenny Gustafsson, Investment manager 

SPINTOP VENTURES 

VC-bolag med verksamhet i Malmö, Östersund och London. Investerar i entreprenörer 

med en stark affärsmodell som tillverkar tekniska produkter och tjänster med 

utgångspunkten att företaget ska internationaliseras. Har ett särskilt intresse för företag 

som är lokaliserade i Öresundsregionen men kan även investera i hela Norden. Spintop 

Ventures investerar i IT-teknologi, digital media och mobiltelefonsrelaterad 

verksamhet. Typiskt sett investerar de vid tidpunkten då företaget har lanserat sin 

produkt och/eller tjänst och har skaffat sig en handfull kvalitativa kunder, eller om 

företaget har ett erbjudande som det är på väg att lansera. Ibland går Spintop Ventures 

in i en senare fas om, förutom tillförandet av kapitalet, de kan agera som katalysatorer 

och förbättra företaget. Spintop Ventures investerar långsiktigt och har en tidshorisont 

på 7-8 år, ibland längre.   

www.spintopventures.se  

Investeringsfas: Start-up 

Kontakt: Finn Persson, Partner & Grundare 

  



	  

	  

	  

95 

APPENDIX 1. INFORMATION OM ENTREPRENÖR 
Daniel Arthursson, Lars Bengtsson, Gustav Borgefalk, Emil Eifrem, Ellinor Eineren, 

Marcus Hultberg, Fredrik Jung-Abbou, Christian Lauritzen, Jonas Lindqvist, Jonas 

Nilsson, Per Nordling, Katarina Nyhammar 

 

Daniel Arthursson 

Grundare & CTO, Xcerion 

 

Lars Bengtsson 

Tidigare VD på Kreatel som sedan förvärvades av Motorola 

 

Gustav Borgefalk 

Medgrundare, Student Competitions 

 

Emil Eifrem 

VD, Neo Technology 

 

Ellinor Eineren 

VD, Agricam 

 

Marcus Hultberg 

VD, Linkura 

 

Fredrik Jung-Abbou 

Medgrundare Stockpicker.se, Mypix.se, Lendo.se. Idag också investerare 

 

Christian Lauritzen 

Både entreprenör samt investerare idag. Har startat en rad bolag, bland annat Adlibris. 

Jurymedlem i Venture Cup, Senior Partner NFS  

 

Jonas Lindqvist  

Grundare till Meqon 
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Jonas Nilsson 

VD, SP Devices 

 

Per Nordling 

CEO, Medius 

 

Katarina Nyhammar 

VD, Shemagi 
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APPENDIX 2. INTERVJUUNDERLAG FÖR VC-BOLAG  
 

Datum: _____________________  Önskar vara anonym:   Ja �    Nej � 

Namn: ______________________ 

Företag: ____________________ 

 

UTVÄRDERING  

Har ni någon mall/riktlinjer för vilka kriterier som ska ligga till grund för 
investeringsbeslutet? I så fall, är denna mall/dessa riktlinjer formaliserade (t.ex. 
nedskrivna)?  

 

Använder ni er av värderingsmodeller och i så fall vilka? 

 

I vilken utsträckning prognostiserar ni framtida kassaflöden? 

 

ENTREPRENÖR/TEAM 

Hur viktig/viktiga är individen/individerna bakom investeringsobjekt?  

 

Vilka aspekter och egenskaper ser ni till när det gäller entreprenören eller teamet?  

 

Hur går ni tillväga för att bilda er en rättvisande uppfattning kring entreprenörens 
förmåga/kompetens och personlighet? (Ex. tester, CV, referenser) 

 

PRODUKT 

Kräver ni att företagen som ni utvärderar har en redan utvecklad produkt/tjänst eller kan 
det räcka med en idé?  

 

Hur viktig är produkten/tjänsten när ni bedömer potentialen hos företaget?  
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Hur ser ni på produktens grad av unikhet/differentiering?  

 

MARKNAD 

Hur utvärderar ni företagets marknadspotential?  

 

Vilka aspekter tar ni hänsyn till när det gäller marknaden?  

 

FINANSIELLA ASPEKTER 

Hur hög avkastning räknar ni med att kunna få från en investering?  

 

Hur ser ni på att investera tillsammans med andra VC-företag?  

 

ÖVRIGA KRITERIER 

Finns det några aspekter utöver de som redan nämnts som du anser är viktiga för 

investeringsbeslutet?  
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APPENDIX 2. INTERVJUUNDERLAG FÖR 
ENTREPRENÖRER 

 

Datum: _____________________  Önskar vara anonym:   Ja �    Nej � 

Namn: ______________________ 

Företag: ____________________ 

 

ENTREPRENÖR/TEAM 

Anser du att din bakgrund i form av tidigare arbetserfarenhet/erfarenhet av att 
starta/driva företag har varit väsentlig för utvecklingen av ert företag?  

 

Hur viktig/viktiga anser du att individen/individerna bakom företaget visat sig vara för 
företagets utveckling?  

 

Vilka personliga egenskaper tror du är de som i störst utsträckning påverkar 
utvecklingen hos ett företag?  

 

Tror du att den värderingsprocess som föranledde att ni fick riskkapital gav investerarna 
en rättvisande bild av er som individer?  

 

PRODUKT 

Har de produkter/tjänster som ni erbjuder förändrats sedan ni fick riskkapital?  

 

Hur väsentligt har produkterbjudandet ut till kund varit för företagets utveckling?  

 

MARKNAD 

Har marknaden väsentligt förändrats sedan ni fick riskkapital? (t ex ökad konkurrens, 
förändrad efterfrågan, konjunktur) 
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I så fall, har marknaden förändrats/utvecklats på ett sätt som gick att förutspå när ni fick 
riskkapital?  

 

Hur viktig anser ni att marknadens utveckling har varit för er utveckling?  

 

Blev er position på marknaden som ni och riskkapitalisterna räknade med?  

 

FINANSIELLA ASPEKTER 

Hur har er finansiella situation förändrats sedan ni fick riskkapital? (Dvs Hur tror du att 
det hade sett ut om ni inte erhållit riskkapital) 

 

ÖVRIGA ASPEKTER 

Efter att ni fick riskkapital, har ni väsentligt ändrat företagets strategi på något vis?  

 

Vilka faktorer utöver de som redan diskuterats anser du har varit avgörande för ert 
företags utveckling?  
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APPENDIX 3. SKRIFTLIGA FRÅGEFORMULÄR TILL VC-
BOLAG 
 

Datum: _____________________  Önskar vara anonym:   Ja �   Nej � 
Namn: ______________________ 
Företag: ____________________ 
 
 
Frågorna nedan syftar till att få en förståelse för hur ni rangordnar olika kriterier vid 
era investeringsbeslut.  
 
Rangordna följande kriterier (1-3) (Det viktigaste kriteriet markeras med 1, det minst 
viktiga med 3) 
 
� Entreprenören 
� Produkten  
� Marknaden  
 
Markera hur viktiga du anser att följande entreprenörsaspekter är vid ett 
investeringsbeslut (Kryssa i ett av alternativen)    
 
 Ej relevant Något relevant Relevant Mycket 

relevant 
Managementkompetens 
 

    

Skicklighet gällande 
marknadsföring & 
försäljning 
 

    

Finansiella skickligheter 
 

    

Entreprenörens 
ledaregenskaper 
 

    

Entreprenörens 
referenser 
 

    

Utbildning/tidigare 
erfarenhet 
 

    

Personkemi 
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Markera hur viktiga du anser att följande produktaspekter är vid ett investeringsbeslut 
(Kryssa i ett av alternativen)  
 
 Ej relevant Något 

relevant 
Relevant Mycket relevant 

Redan utvecklad 
produkt/tjänst 
 

    

Produkten kan 
skyddas genom 
patent 
 

    

Möjlighet till 
starka marginaler 
 

    

Produkten/tjänsten 
är differentierad/ 
unik 
 

    

 
 
Markera hur viktiga du anser att följande marknadsaspekter är vid ett 
investeringsbeslut (Kryssa i ett av alternativen) 
 
 Ej relevant Något 

relevant 
Relevant Mycket relevant 

Storlek på 
marknaden 
 

    

Marknadsbehovet 
av produkten/ 
tjänsten 
 

    

Marknadens 
tillväxtpotential 
 

    

Access till 
marknaden 
 

    
 

Att vald marknad 
ligger inom VC-
bolagets 
kompetensområde 
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Markera hur viktiga du anser att följande finansiella aspekter är vid ett 
investeringsbeslut (Kryssa i ett av alternativen) 
  
 Ej relevant Något 

relevant 
Relevant Mycket relevant 

Möjlighet att bli 
majoritetsägare 
 

    

Risk/möjlighet att 
även andra VC-
bolag investerar  
 

    

Möjlighet att kunna 
dra sig ur 
investeringen 
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APPENDIX 3. SKRIFTLIGA FRÅGEFORMULÄR TILL 
ENTREPRENÖRER 
 

Datum: _____________________  Önskar vara anonym :  Ja � Nej � 

Namn: ______________________ 

Företag: ____________________ 

 

Frågorna nedan syftar till att få en förståelse för hur ni uppfattar att olika kriterier 
spelat in för ert företags utveckling. 

 

Rangordna följande kriterier (1-3) (Det viktigaste kriteriet markeras med 1, det minst 
viktiga med 3) 

� Entreprenören 

� Produkten  

� Marknaden   

Markera hur viktiga du anser att följande entreprenörsaspekter har varit för företagets 
framgång (Kryssa i ett av alternativen)  

 Ej relevant Något relevant Relevant Mycket relevant 
Managementkompetens 
 

    

Skicklighet gällande 
marknadsföring och 
försäljning 
 

    

Finansiella skickligheter 
 

    

Entreprenörens 
ledaregenskaper 
 

    

Utbildning/tidigare 
erfarenhet 
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Markera hur viktiga du anser att följande produktaspekter har varit för företagets 
framgång (Kryssa i ett av alternativen)  
 
 Ej relevant Något 

relevant 
Relevant Mycket relevant 

Produktens grad 
av unikhet 
 

    

Vinstmarginal på 
produkten 
 

    

Produktens pris 
 

    

 

Markera hur viktiga du anser att följande marknadsaspekter har varit för företagets 
framgång (Kryssa i ett av alternativen)  
 
 Ej relevant Något relevant Relevant Mycket relevant 
Storlek på 
marknaden 
 

    

Marknadsbehovet 
av produkten/ 
tjänsten 
 

    

Marknadens 
tillväxtpotential 
 

    

Access till 
marknaden 
 

    
 

 
 
Markera hur viktiga du anser att följande finansiella aspekter har varit för företagets 
framgång (Kryssa i ett av alternativen)  
  
 Ej relevant Något 

relevant 
Relevant Mycket relevant 

Företagets 
ägarstruktur  
 

    

Möjlighet att 
erhålla nytt kapital 
från ägare  
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APPENDIX 4. INTERVJUÖVERSIKT 

 

 

 

ENTREPRENÖR 
 

Ort Mötestyp Längd 

Daniel Arthursson Linköping Face-to-face 60 min 
Lars Bengtsson Linköping Face-to-face 48 min 
Gustav Borgefalk Linköping Face-to-face 39 min 
Emil Eifrem San Francisco Skype 38 min 
Ellinor Eineren Linköping Face-to-face 36 min 
Marcus Hultberg Linköping Face-to-face 25 min 
Fredrik Jung-Abbou Stockholm Face-to-face 28 min 
Christian Lauritzen Göteborg Face-to-face 39 min 
Jonas Lindqvist Norrköping Face-to-face 27 min 
Jonas Nilsson Linköping Face-to-face 28 min 
Per Nordling Linköping Face-to-face 23 min 
Katarina Nyhammar Linköping Face-to-face 28 min 
 

 

 

 

 

 

 

VC-BOLAG 
 

Ort Mötestyp Längd 

Almi Invest Linköping Face-to-face 46 min 
Creandum Stockholm Face-to-face 25 min 
Industrifonden Linköping Face-to-face 60 min 
Innovationsbron Linköping Face-to-face 48 min 
InnovationsKapital Göteborg Telefon 31 min 
R2B of Sweden Göteborg Face-to-face 34 min 
Saab Ventures Linköping Face-to-face 48 min 
Spintop Ventures Östersund Skype 31 min 


